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Amendamentul  3 

Javi López, raportor 

 

Raport A8-0268/2017 

Javi López 

Relațiile politice ale UE cu America Latină 

2017/2027(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 59 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

59. își reafirmă sprijinul pentru 

procesul de pace din Columbia, care este 

decisiv pentru viitorul columbienilor și 

pentru stabilizarea regiunii din care face 

parte această țară și se angajează să sprijine 

Guvernul Columbiei în punerea în aplicare 

a acestui proces; subliniază, în acest sens, 

importanța implicării întregii societăți 

columbiene, în special a victimelor, a 

organizațiilor societății civile și a 

persoanelor strămutate forțat; de asemenea, 

este important ca liderii guvernului să 

garanteze siguranța și protecția activiștilor 

pentru drepturile omului și liderilor 

comunităților; îndeamnă UE și statele sale 

membre să își mențină sprijinul politic și 

financiar, inclusiv prin Regulamentul ICD 

[în special articolul 5 alineatul (2)] și 

Fondul fiduciar al UE pentru Columbia, și 

susține rolul trimisului special al ÎR/VP 

pentru Columbia; își exprimă dorința ca 

Armata Națională de Eliberare să se 

angajeze, de asemenea, în procesul de pace 

aflat în desfășurare; 

59. își reafirmă sprijinul pentru 

procesul de pace din Columbia, care este 

decisiv pentru viitorul columbienilor și 

pentru stabilizarea regiunii din care face 

parte această țară și se angajează să sprijine 

Guvernul Columbiei în punerea în aplicare 

a acestui proces; subliniază, în acest sens, 

importanța implicării întregii societăți 

columbiene, în special a victimelor, a 

organizațiilor societății civile și a 

persoanelor strămutate forțat; de asemenea, 

este important ca liderii guvernului să 

garanteze siguranța și protecția activiștilor 

pentru drepturile omului și liderilor 

comunităților; îndeamnă UE și statele sale 

membre să își mențină sprijinul politic și 

financiar, inclusiv prin Regulamentul ICD 

[în special articolul 5 alineatul (2)] și 

Fondul fiduciar al UE pentru Columbia, și 

susține rolul trimisului special al ÎR/VP 

pentru Columbia; își exprimă dorința ca 

Armata Națională de Eliberare să se 

angajeze, de asemenea, în procesul de pace 

aflat în desfășurare; salută faptul că, sub 

supravegherea ONU, Forțele Armate 

Revoluționare din Columbia (FARC) au 

încheiat predarea armelor individuale; 

sprijină noua misiune înființată de 

Consiliul de Securitate al ONU cu scopul 

de a ajuta membrii FARC să se 

reintegreze în societate; salută acordul 

bilateral de încetare a focului dintre 

Armata de Eliberare Națională și 
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Guvernul Columbiei; 

Or. en 
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Amendamentul  4 

Javi López, raportor 

 

Raport A8-0268/2017 

Javi López 

Relațiile politice ale UE cu America Latină 

2017/2027(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 60 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

60. își exprimă îngrijorarea profundă cu 

privire la deteriorarea gravă a democrației, 

drepturilor omului și a situației 

socioeconomice din Venezuela, într-un 

climat de instabilitate politică și socială din 

ce în ce mai accentuată; invită guvernul din 

Venezuela să garanteze separarea și 

independența puterilor în stat și să 

reinstituie autoritatea constituțională 

deplină a Adunării Naționale; în plus, 

invită guvernul din Venezuela să asigure 

eliberarea imediată și necondiționată a 

tuturor prizonierilor politici și să prezinte 

cât mai curând posibil un calendar electoral 

care să permită desfășurarea unor procese 

electorale libere și transparente; solicită 

comunității internaționale, actorilor 

regionali și VP/ÎR să promoveze și să 

sprijine un amplu acord național ca singura 

soluție posibilă; solicită VP/ÎR să caute în 

mod activ alte măsuri de promovare 

constructivă a stabilizării politice a țării; 

respinge, în acest context, orice încercare 

de transfer al competențelor sale 

recunoscute prin Constituție către orice alt 

organism; 

60. își exprimă îngrijorarea profundă cu 

privire la deteriorarea gravă a democrației, 

drepturilor omului și a situației 

socioeconomice din Venezuela, într-un 

climat de instabilitate politică și socială din 

ce în ce mai accentuată; invită guvernul din 

Venezuela să garanteze separarea și 

independența puterilor în stat și să 

reinstituie autoritatea constituțională 

deplină a Adunării Naționale; în plus, 

invită guvernul din Venezuela să asigure 

eliberarea imediată și necondiționată a 

tuturor prizonierilor politici și să prezinte 

cât mai curând posibil un calendar electoral 

care să permită desfășurarea unor procese 

electorale libere și transparente; solicită 

comunității internaționale, actorilor 

regionali și VP/ÎR să promoveze și să 

sprijine un amplu acord național ca singura 

soluție posibilă; solicită VP/ÎR să caute în 

mod activ alte măsuri de promovare 

constructivă a stabilizării politice a țării; 

respinge, în acest context, orice încercare 

de transfer al competențelor sale 

recunoscute prin Constituție către orice alt 

organism; condamnă cu fermitate decizia 

autorităților venezueliene de a continua 

procedura de alegere a unei Adunări 

Constituante la 30 iulie 2017, având în 

vedere că acest lucru încalcă principiul 

separării puterilor și al respectului pentru 

dreptul cetățenilor de a-și exprima liber 
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opiniile politice prin intermediul 

instituțiilor alese în mod democratic și 

legitim; reamintește că Parlamentul 

European, alături de mulți alți actori 

internaționali, nu recunoaște aceste 

alegeri sau orice acțiune sau decizie luată 

de adunarea nou-înființată, date fiind 

preocupările existente în ceea ce privește 

reprezentativitatea sa reală și legitimitatea 

sa efectivă; își exprimă profunda 

îngrijorare cu privire la urmărirea penală 

ilegală și la reprimarea membrilor aleși în 

mod democratic ai Adunării Naționale, 

precum și la eliberarea din funcție a 

Procurorului General și a unor membri ai 

Curții Supreme; invită guvernul să adopte 

rapid măsuri pentru a corecta cursul 

evenimentelor; invită toate părțile 

implicate să se abțină de la acte de 

violență și solicită autorităților să asigure 

respectarea deplină a drepturilor omului; 

solicită VP/ÎR și Consiliului European să 

ia în considerare măsuri restrictive care 

să vizeze persoane individuale, cum ar fi 

înghețarea activelor, precum și 

introducerea de restricții în ceea ce 

privește accesul pe teritoriul UE al tuturor 

persoanelor implicate în încălcările grave 

ale drepturilor omului în Venezuela; 

Or. en 

 

 


