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Alteração  3 

Javi López, relator 

 

Relatório A8-0268/2017 

Javi López 

As relações políticas da UE com a América Latina 

2017/2027(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 59 

 

Proposta de resolução Alteração 

59. Reitera o apoio ao processo de paz 

na Colômbia, decisivo para o futuro dos 

colombianos e para a estabilização da 

região onde este país se insere e 

compromete-se a apoiar o Governo 

colombiano na sua aplicação; salienta, a 

este respeito, a importância de envolver 

toda a sociedade colombiana, em particular 

as vítimas e as organizações da sociedade 

civil, bem como as pessoas que foram 

obrigadas a deslocar-se, e de os dirigentes 

governamentais garantirem a segurança e a 

proteção dos ativistas de direitos humanos 

e dos líderes das comunidades; insta a UE 

e os seus Estados-Membros a manterem o 

apoio político e financeiro, incluindo 

através do Regulamento ICD, em particular 

do seu artigo 5.º, n.º 2, e o Fundo 

Fiduciário da UE para a Colômbia, e apoia 

o papel do Enviado Especial da AR/VP 

para a Colômbia; manifesta o seu desejo de 

que o Exército de Libertação Nacional da 

Colômbia se empenhe também no processo 

de paz em curso; 

59. Reitera o apoio ao processo de paz 

na Colômbia, decisivo para o futuro dos 

colombianos e para a estabilização da 

região onde este país se insere e 

compromete-se a apoiar o Governo 

colombiano na sua aplicação; salienta, a 

este respeito, a importância de envolver 

toda a sociedade colombiana, em particular 

as vítimas e as organizações da sociedade 

civil, bem como as pessoas que foram 

obrigadas a deslocar-se, e de os dirigentes 

governamentais garantirem a segurança e a 

proteção dos ativistas de direitos humanos 

e dos líderes das comunidades; insta a UE 

e os seus Estados-Membros a manterem o 

apoio político e financeiro, incluindo 

através do Regulamento ICD, em particular 

do seu artigo 5.º, n.º 2, e o Fundo 

Fiduciário da UE para a Colômbia, e apoia 

o papel do Enviado Especial da AR/VP 

para a Colômbia; manifesta o seu desejo de 

que o Exército de Libertação Nacional da 

Colômbia se empenhe também no processo 

de paz em curso; congratula-se com o 

facto de as Forças Armadas 

Revolucionárias da Colômbia (FARC) 

terem concluído, sob a supervisão das 

Nações Unidas, o processo de entrega de 

armas pessoais; apoia a nova missão 

definida pelo Conselho de Segurança das 

Nações Unidas para contribuir para a 

reintegração dos membros das FARC na 

sociedade; congratula-se com o acordo de 
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cessar-fogo bilateral entre o Exército de 

Libertação Nacional e o Governo da 

Colômbia; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0268/4 

Alteração  4 

Javi López, rapporteur 

 

Relatório A8-0268/2017 

Javi López 

As relações políticas da UE com a América Latina 

2017/2027(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 60 

 

Proposta de resolução Alteração 

60. Expressa a sua séria preocupação 

com a grave deterioração da situação no 

que se refere à democracia, aos direitos 

humanos e às condições socioeconómicas 

na Venezuela, num clima de crescente 

instabilidade política e social; exorta o 

Governo venezuelano a garantir a 

separação e a independência dos ramos do 

poder e restabelecer a plena autoridade 

constitucional da Assembleia Nacional; 

Insta, ademais, o Governo venezuelano a 

assegurar a libertação imediata e 

incondicional de todos os presos políticos e 

apresentar, logo que possível, um 

calendário eleitoral que dê lugar a 

processos eleitorais livres e transparentes; 

convida a comunidade internacional, os 

intervenientes regionais e a VP/AR a 

promoverem e apoiarem um amplo acordo 

nacional como única solução possível; 

insta a VP/AR a explorar ativamente outras 

medidas, no sentido de promover, de forma 

construtiva, a estabilização política do país; 

rejeita, neste contexto, qualquer tentativa 

de desviar os seus poderes 

constitucionalmente reconhecidos para 

qualquer outro organismo; 

60. Expressa a sua séria preocupação 

com a grave deterioração da situação no 

que se refere à democracia, aos direitos 

humanos e às condições socioeconómicas 

na Venezuela, num clima de crescente 

instabilidade política e social; exorta o 

Governo venezuelano a garantir a 

separação e a independência dos ramos do 

poder e restabelecer a plena autoridade 

constitucional da Assembleia Nacional; 

insta, ademais, o Governo venezuelano a 

assegurar a libertação imediata e 

incondicional de todos os presos políticos e 

apresentar, logo que possível, um 

calendário eleitoral que dê lugar a 

processos eleitorais livres e transparentes; 

convida a comunidade internacional, os 

intervenientes regionais e a VP/AR a 

promoverem e apoiarem um amplo acordo 

nacional como única solução possível; 

insta a VP/AR a explorar ativamente outras 

medidas, no sentido de promover, de forma 

construtiva, a estabilização política do país; 

rejeita, neste contexto, qualquer tentativa 

de desviar os seus poderes 

constitucionalmente reconhecidos para 

qualquer outro organismo; rejeita 

veementemente a decisão das autoridades 

venezuelanas de avançar com a eleição de 

uma Assembleia Constituinte em 30 de 

julho de 2017, uma vez que esta constitui 

uma violação da separação de poderes e 
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do respeito pelo direito dos cidadãos a 

expressarem livremente as suas opiniões 

políticas, através de instituições legítimas 

e democraticamente eleitas; recorda que o 

Parlamento Europeu, tal como muitas 

outras entidades internacionais, não 

reconhece estas eleições ou quaisquer 

ações ou decisões tomadas pela recém-

criada assembleia, devido às dúvidas 

existentes no que se refere à sua 

verdadeira representatividade e 

legitimidade; manifesta a sua profunda 

preocupação com a perseguição ilegal e a 

repressão dos deputados 

democraticamente eleitos à Assembleia 

Nacional e com a destituição da 

Procuradora-Geral e dos membros do 

Supremo Tribunal de Justiça; insta o 

Governo a tomar medidas urgentes para 

retificar o rumo dos acontecimentos; 

apela a todas as partes para que se 

abstenham de recorrer a atos de violência 

e insta as autoridades a garantirem o 

pleno respeito pelos direitos humanos; 

insta a VP/AR e o Conselho Europeu a 

analisarem a possibilidade de adotar 

medidas restritivas personalizadas, como 

o congelamento de bens e a imposição de 

restrições de acesso ao território da UE de 

todas as pessoas envolvidas em graves 

violações dos direitos humanos na 

Venezuela; 

Or. en 

 

 


