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14. 4. 2010 A7-0111/5 

Pozměňovací návrh  5 

Willy Meyer, Ilda Figueiredo 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 
Strategie EU pro vztahy s Latinskou Amerikou 

2009/2213(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění G 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

G. vzhledem k tomu, že se v posledních 

letech zvýšily výdaje na vojenské účely v 

Latinské Americe, 

G. vzhledem k tomu, že se v posledních 

letech výrazně zvýšily výdaje na vojenské 

účely, 

Or. en 
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14. 4. 2010 A7-0111/6 

Pozměňovací návrh  6 

Willy Meyer, Ilda Figueiredo 
za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

Strategie EU pro vztahy s Latinskou Amerikou 

2009/2213(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění P 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

P. vzhledem k tomu, že zotavování 

z celosvětové recese bude ještě v roce 2010 

postupovat pomalu a vzhledem k tomu, že 

ačkoli Latinská Amerika čelila krizi lépe 

než jiné rozvinuté ekonomiky a v roce 

2010 její ekonomika v průměru poroste 

o téměř 3 %, zotavování bude velmi 

nerovnoměrné a úroveň růstu nebude 

dostatečná na to, aby podstatně zlepšila 

sociální podmínky obyvatel, kteří mají 

v porovnání s evropským obyvatelstvem 

i nadále k dispozici jen mizivou sociální 

ochranu, 

P. vzhledem k tomu, že zotavování z 

celosvětové recese bude ještě v roce 2010 

postupovat pomalu a vzhledem k tomu, že 

se latinskoamerické země vyrovnávají s 

dopady celosvětové krize lépe, když podle 

údajů Ekonomické komise pro Latinskou 

Ameriku a karibskou oblast (ECLAC) v 

roce 2008 zaznamenaly 4% růst HDP, 

zatímco v eurozóně to bylo 2,5 %, 

 

Or. en 
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14. 4. 2010 A7-0111/7 

Pozměňovací návrh  7 

Willy Meyer, Ilda Figueiredo 
za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

Strategie EU pro vztahy s Latinskou Amerikou 

2009/2213(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. vítá sdělení Komise nazvané „Evropská 

unie a Latinská Amerika: globální hráči 

v partnerství“, jehož cílem je popsat 

a posoudit současný stav a navrhnout 

operativní opatření, jejichž cílem bude 

dosažení plného biregionálního 

strategického partnerství; 

1. kritizuje sdělení Komise nazvané 

„Evropská unie a Latinská Amerika: 

globální hráči v partnerství“, jehož cílem je 

popsat a posoudit současný stav 

a navrhnout operativní opatření, jejichž 

cílem bude dosažení plného biregionálního 

strategického partnerství; postrádá 

konkrétní opatření ke zmírnění dopadů 

krize; 

Or. en 
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14. 4. 2010 A7-0111/8 

Pozměňovací návrh  8 

Willy Meyer, Ilda Figueiredo 
za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

Strategie EU pro vztahy s Latinskou Amerikou 

2009/2213(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. vítá podnět španělského předsednictví s 

cílem dosáhnout podpisu Dohody o 

partnerství mezi EU a státy Střední 

Ameriky a mnohostranných obchodních 

dohod s Kolumbií a Peru a pevnou vůli a 

zájem o znovuzahájení jednání mezi EU a 

sdružením Mercosur; 

2. odsuzuje dohodu o volném obchodu, 

která byla uzavřena s Peru a Kolumbií; 

znovu připomíná, že se dohody o 

přidružení uzavírané mezi EU a různými 

regiony Latinské Ameriky musí zakládat 

na třech pilířích: politickém dialogu, 

rozvojové spolupráci a kapitole o 

obchodu, která bere v potaz rozdíly 

v rámci těchto dvou regionů i mezi nimi; 

Or. en 
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14. 4. 2010 A7-0111/9 

Pozměňovací návrh  9 

Willy Meyer, Ilda Figueiredo 
za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

Strategie EU pro vztahy s Latinskou Amerikou 

2009/2213(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. bere na vědomí politické změny, k nimž 

v obou regionech došlo, a domnívá se, že 

je třeba pozorně vnímat vývoj událostí, 

aby bylo případně možné změnit politiku 

Unie zaměřenou na Latinskou Ameriku 

a přizpůsobit ji novým okolnostem; 

4. znovu připomíná, že vztahy mezi EU a 

Latinskou Amerikou a karibskou oblastí 

se musí zakládat na respektování 

svrchovanosti a nezávislosti jednotlivých 

zemí, pokud jde o vytváření podoby 

politických, obchodních a vnějších 

vztahů; 

Or. en 
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14. 4. 2010 A7-0111/10 

Pozměňovací návrh  10 

Willy Meyer, Ilda Figueiredo 
za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

Strategie EU pro vztahy s Latinskou Amerikou 

2009/2213(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. potvrzuje, že hlavním cílem 

biregionálního strategického partnerství 

EU-Latinská Amerika je vytvoření 

evropsko-latinskoamerické zóny 

globálního meziregionálního partnerství 

kolem roku 2015, a sice v oblasti politické, 

ekonomické, obchodní, sociální 

a kulturní, jež by měla být zárukou 

udržitelného rozvoje v obou regionech; 

7. potvrzuje, že hlavním cílem 

biregionálního strategického partnerství 

EU-Latinská Amerika je vytvoření 

evropsko-latinskoamerické zóny 

globálního meziregionálního partnerství, 

které povede ke vzniku biregionální 

demilitarizované zóny míru, dosažení 

rozvojových cílů tisíciletí, snižování 

nezaměstnanosti a zabezpečení veřejných 

služeb, pracovních a odborových práv a 

práv původních obyvatel; 

Or. en 
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14. 4. 2010 A7-0111/11 

Pozměňovací návrh  11 

Willy Meyer, Ilda Figueiredo 
za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

Strategie EU pro vztahy s Latinskou Amerikou 

2009/2213(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. vyzývá zejména místopředesedkyni 

Komise / vysokou představitelku a Radu, 

aby stanovily jasné pokyny pro co nejlepší 

úzkou a vzájemnou spolupráci s cílem 

podporovat účinnou mnohostrannost, 

zajistit ochranu životního prostředí a 

přírodních zdrojů, bojovat proti změně 

klimatu, posilovat možnosti OSN udržovat 

a upevňovat mír, zaručit splnění 

rozvojových cílů tisíciletí, jakož i řešit 

společně v rámci mezinárodního práva a 

v souladu s rozhodnutím z Limy ohrožení 

míru a bezpečnosti, včetně nelegálního 

obchodu s drogami a zbraněmi, 

organizované trestné činnosti a terorismu; 

10. vyzývá zejména místopředesedkyni 

Komise / vysokou představitelku a Radu, 

aby stanovily jasné pokyny pro co nejlepší 

úzkou a vzájemnou spolupráci s cílem 

podporovat účinnou mnohostrannost, 

zajistit ochranu životního prostředí a 

přírodních zdrojů, bojovat proti změně 

klimatu, posilovat možnosti OSN udržovat 

a upevňovat mír a zaručit splnění 

rozvojových cílů tisíciletí; 

Or. en 
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14. 4. 2010 A7-0111/12 

Pozměňovací návrh  12 

Willy Meyer, Ilda Figueiredo 
za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

Strategie EU pro vztahy s Latinskou Amerikou 

2009/2213(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. žádá, aby byly změna klimatu a 

globální oteplování nadále prioritami 

programu politických jednání mezi EU a 

zeměmi Latinské Ameriky a Karibiku; 

zdůrazňuje potřebu sladit pozice v různých 

fórech pro dialog o životním prostředí a 

změně klimatu, zejména v rámci OSN, a 

zároveň podporovat summit, který se bude 

konat v Mexiku na konci roku 2010; 

zároveň požaduje pokračování 

ministerských schůzek na úrovni ministrů 

životního prostředí z obou regionů, které 

by navázaly na schůzku první, která se 

konala v březnu 2008 v Bruselu; dále 

zdůrazňuje, že prvními oběťmi negativních 

dopadů, které s sebou přináší změna 

klimatu a globální oteplování, jsou ti 

nejchudší, a především domorodé 

obyvatelstvo; 

20. žádá, aby byly změna klimatu a 

globální oteplování nadále prioritami 

programu politických jednání mezi EU a 

zeměmi Latinské Ameriky a Karibiku; 

zdůrazňuje potřebu sladit pozice v různých 

fórech pro dialog o životním prostředí a 

změně klimatu, zejména v rámci OSN, a 

zároveň podporovat summit, který se bude 

konat v Mexiku na konci roku 2010, a 

iniciativu bolivijské vlády spojenou se 

světovou konferencí národů o změně 

klimatu a právech matky Země; zároveň 

požaduje pokračování ministerských 

schůzek na úrovni ministrů životního 

prostředí z obou regionů, které by navázaly 

na schůzku první, která se konala v březnu 

2008 v Bruselu; dále zdůrazňuje, že 

prvními oběťmi negativních dopadů, které 

s sebou přináší změna klimatu a globální 

oteplování, jsou ti nejchudší, a především 

domorodé obyvatelstvo; 

Or. en 
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14. 4. 2010 A7-0111/13 

Pozměňovací návrh  13 

Willy Meyer, Ilda Figueiredo 
za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

Strategie EU pro vztahy s Latinskou Amerikou 

2009/2213(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 21 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. opět navrhuje vytvoření evropsko-

latinskoamerické zóny globálního 

meziregionálního partnerství vycházející 

z modelu slučitelného s WTO 

a regionalismem, jejíž zavedení by 

proběhlo ve dvou fázích; 

21. opět navrhuje vytvoření evropsko-

latinskoamerické zóny globálního 

meziregionálního partnerství vycházející ze 

solidární spolupráce v zájmu obyvatel 

obou regionů; 

Or. en 
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14. 4. 2010 A7-0111/14 

Pozměňovací návrh  14 

Willy Meyer, Ilda Figueiredo 
za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

Strategie EU pro vztahy s Latinskou Amerikou 

2009/2213(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. rozhodně podporuje obnovení jednání 

o partnerské dohodě mezi EU a zeměmi 

Mercosuru s cílem dokončit první fázi, 

přičemž takováto partnerská dohoda, 

která je mimořádně důležitá a dotýká se 

700 milionů občanů, by v případě 

rychlého uzavření byla nejambicióznější 

biregionální dohodou na světě, dále 

podporuje ukončení jednání o dohodě 

o partnerství mezi EU a státy Střední 

Ameriky před zahájením summitu 

v Madridu, revizi politické dohody 

o spolupráci uzavřené s Andským 

společenstvím v roce 2003 a prohloubení 

již existujících dohod o partnerství 

s Mexikem a Chile; konstatuje, že jednání 

o mnohostranné obchodní dohodě mezi 

EU a zeměmi Andského společenství 

skončila úspěšně; bude usilovat o to, aby 

řádně proběhl proces parlamentní 

ratifikace těchto dohod s cílem zajistit, aby 

měly pozitivní vliv na veškeré aspekty 

společného zájmu; 

22. rozhodně podporuje obnovení jednání 

o dohodě o přidružení mezi EU a zeměmi 

Mercosuru s cílem dokončit první fázi 

a uzavření jednání o dohodě o přidružení 

mezi EU a státy Střední Ameriky po 

dosažení oboustranné shody, revizi 

politické dohody o spolupráci uzavřené s 

Andským společenstvím v roce 2003 

a prohloubení již existujících dohod 

o přidružení s Mexikem a Chile, zejména 

v zájmu dodržování doložek o lidských 

právech;  

Or. en 
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14. 4. 2010 A7-0111/15 

Pozměňovací návrh  15 

Willy Meyer, Ilda Figueiredo 
za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

Strategie EU pro vztahy s Latinskou Amerikou 

2009/2213(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 23 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. připomíná, že by měla být zahájena 

vyjednávání o dohodě o přidružení mezi 

EU a zeměmi Střední Ameriky na základě 

meziregionálního přístupu, a zdůrazňuje, 

že stejným způsobem by jednání měla být i 

ukončena, přičemž bude zajištěno, aby 

žádná země nezůstala pozadu; 

23. připomíná, že by měla být zahájena 

vyjednávání o dohodě o přidružení mezi 

EU a zeměmi Střední Ameriky na základě 

meziregionálního přístupu, a zdůrazňuje, 

že stejným způsobem by jednání měla být i 

ukončena, přičemž bude zajištěno, aby 

žádná země nezůstala pozadu; připomíná, 

že jednání o dohodě o přidružení mezi EU 

a zeměmi Střední Ameriky byla přerušena 

v důsledku převratu v Hondurasu; odmítá 

postupné obnovování vztahů 

s Hondurasem, neboť jeho vláda byla 

vytvořena na základě převratu a 

skutečnosti, že se nepodařilo obnovit 

ústavní pořádek; 

Or. en 
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14. 4. 2010 A7-0111/16 

Pozměňovací návrh  16 

Willy Meyer, Ilda Figueiredo 
za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

Strategie EU pro vztahy s Latinskou Amerikou 

2009/2213(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 35 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

35. vítá úsilí, které v oblasti sociální 

soudržnosti v průběhu posledních let 

vynaložily Evropská komise, 

Meziamerická rozvojová banka, 

Rozvojový program OSN, Ekonomická 

komise pro Latinskou Ameriku 

a karibskou oblast (ECLAC), MMF 

a Světová banka, a doporučuje obnovit 

a zintenzivnit programy EUROsociAL, 

URB-AL a EUrocLIMA; 

35. vítá úsilí, které v oblasti sociální 

soudržnosti v průběhu posledních let 

vynaložila většina vlád v Latinské 

Americe, a doporučuje obnovit 

a zintenzivnit programy EUROsociAL, 

URB-AL a EUrocLIMA 

Or. en 
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14. 4. 2010 A7-0111/17 

Pozměňovací návrh  17 

Willy Meyer, Ilda Figueiredo 
za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

Strategie EU pro vztahy s Latinskou Amerikou 

2009/2213(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 48 a 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  48a. požaduje stažení všech zahraničních 

vojenských sil z Latinské Ameriky; vyzývá 

konkrétně ke stažení americké čtvrté 

flotily a plánu na vybudování vojenských 

základen v Kolumbii; 

Or. en 

 

 


