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14.4.2010 A7-0111/5 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  5 

Willy Meyer, Ilda Figueiredo  

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

Stratégia EÚ pre vzťahy s Latinskou Amerikou 
2009/2213(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie G 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

G. keďže v posledných rokoch zvýšili 
krajiny Latinskej Ameriky výrazne svoje 
vojenské výdavky, 

G. keďže v posledných rokoch sa výrazne 
zvýšili vojenské výdavky, 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0111/6 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  6 

Willy Meyer, Ilda Figueiredo  

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

Stratégia EÚ pre vzťahy s Latinskou Amerikou 
2009/2213(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie P 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

P. keďže hospodárska obnova po 
celosvetovej recesii bude aj v roku 2010 
stále pomalá; keďže aj napriek tomu, že 
Latinská Amerika odolala kríze lepšie ako 
iné, vyspelé, ekonomiky a jej hospodársky 
rast v roku 2010 dosiahne v priemere 
takmer 3%, obnova bude veľmi 
nevyrovnaná a úroveň rastu nebude 
dostatočná na to, aby sa výrazne zlepšili 
sociálne podmienky obyvateľstva, 
ktorému sa dostáva oveľa menšia 
sociálna ochrana ako obyvateľstvu 
Európy, 

P. keďže hospodárska obnova po 
celosvetovej recesii bude aj v roku 2010 
stále pomalá a keďže krajiny Latinskej 
Ameriky účinnejšie čelia dôsledkom 
globálnej krízy, pričom zo štatistík 
Hospodárskej komisie OSN pre Latinskú 
Ameriku a Karibik (CEPAL) vyplýva, že v 
roku 2008 bol v tomto regióne 
zaznamenaný rast HDP na úrovni 4 % v 
porovnaní s 2,5 % v eurozóne, 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0111/7 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  7 

Willy Meyer, Ilda Figueiredo  

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

Stratégia EÚ pre vzťahy s Latinskou Amerikou 
2009/2213(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

1. víta oznámenie Komisie s názvom 
Európska únia a Latinská Amerika: 
partnerstvo globálnych hráčov, ktorého 
cieľom je stanoviť, zhodnotiť a predložiť 
operatívne návrhy na dosiahnutie plného 
dvojregionálneho strategického 
partnerstva; 

1. kritizuje oznámenie Komisie s názvom 
Európska únia a Latinská Amerika: 
partnerstvo globálnych hráčov, ktorého 
cieľom je stanoviť, zhodnotiť a predložiť 
operatívne návrhy na dosiahnutie plného 
dvojregionálneho strategického 
partnerstva; vyjadruje hlboké poľutovanie 
nad nedostatkom konkrétnych opatrení na 
vyváženie dôsledkov krízy; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0111/8 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  8 

Willy Meyer, Ilda Figueiredo  

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

Stratégia EÚ pre vzťahy s Latinskou Amerikou 
2009/2213(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

2. víta úsilie španielskeho predsedníctva 
dosiahnuť podpísanie dohody 
o pridružení medzi EÚ a Strednou 
Amerikou a mnohostranných obchodných 
dohôd s Kolumbiou a Peru, ako aj pevné 
odhodlanie a záujem o obnovenie 
rokovaní medzi EÚ a združením 
Mercosur; 

2. vyjadruje hlboký nesúhlas s dohodou o 
voľnom obchode, ktorá bola podpísaná s 
Peru a Kolumbiou; opakuje, že dohody 
EÚ o pridružení s rôznymi regiónmi 
Latinskej Ameriky musia byť založené na 
troch pilieroch, ktorými sú: politický 
dialóg, rozvojová spolupráca a kapitola o 
obchode, v ktorej sa zohľadňuje asymetria 
v oboch regiónoch i medzi nimi; 

Or. en 



 

AM\812787SK.doc  PE439.753v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 
14.4.2010 A7-0111/9 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  9 

Willy Meyer, Ilda Figueiredo  

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

Stratégia EÚ pre vzťahy s Latinskou Amerikou 
2009/2213(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

4. berie na vedomie politické zmeny, ku 
ktorým došlo v oboch regiónoch, a 
upozorňuje, že je dôležité dbať na vývoj 
udalostí, aby sa latinskoamerická politika 
Únie mohla prípadne preorientovať a 
prispôsobiť novým okolnostiam; 

4. opakuje, že vzťahy medzi EÚ a 
Latinskou Amerikou a Karibikom musia 
vychádzať z rešpektovania zvrchovanosti 
a nezávislosti každej krajiny pri formovaní 
jej zahraničných, politických 
a obchodných vzťahov; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0111/10 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  10 

Willy Meyer, Ilda Figueiredo  

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

Stratégia EÚ pre vzťahy s Latinskou Amerikou 
2009/2213(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

7. opätovne potvrdzuje, že konečným 
cieľom dvojregionálneho strategického 
partnerstva medzi EÚ a Latinskou 
Amerikou je vytvorenie zóny Euro-
latinskoamerického globálneho 
medziregionálneho partnerstva v politickej, 
hospodárskej, obchodnej, sociálnej a 
kultúrnej oblasti približne do roku 2015, 
ktorej cieľom je zaručiť trvalo udržateľný 
rozvoj obom regiónom; 

7. opätovne potvrdzuje, že konečným 
cieľom dvojregionálneho strategického 
partnerstva medzi EÚ a Latinskou 
Amerikou je vytvorenie euro-
latinskoamerickej zóny globálneho 
medziregionálneho partnerstva, čo má 
viesť k vytvoreniu demilitarizovanej 
dvojregionálnej mierovej zóny, 
dosiahnutiu rozvojových cieľov tisícročia, 
boju proti nezamestnanosti a zaručeniu 
verejných služieb, pracovných a 
odborových práv a práv pôvodného 
obyvateľstva; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0111/11 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  11 

Willy Meyer, Ilda Figueiredo  

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

Stratégia EÚ pre vzťahy s Latinskou Amerikou 
2009/2213(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

10. vyzýva osobitne podpredsedníčku 
Komisie/vysokú predstaviteľku a Radu, 
aby stanovila jednoznačné pokyny pre 
najlepší spôsob úzkej vzájomnej 
spolupráce zameranej na podporu účinného 
multilateralizmu, zabezpečenie ochrany 
životného prostredia a prírodných zdrojov, 
boj proti zmene klímy, posilnenie kapacity 
Spojených národov v súvislosti so 
zachovávaním a upevňovaním mieru a 
zabezpečenie splnenia cieľov tisícročia a v 
rámci medzinárodného práva na riešenie 
spoločných hrozieb mieru a bezpečnosti 
vrátane obchodu s drogami a zbraňami a 
organizovaného zločinu a terorizmu, ako 
sa o tom rozhodlo v Lime; 

10. vyzýva osobitne podpredsedníčku 
Komisie/vysokú predstaviteľku a Radu, 
aby stanovili jednoznačné pokyny pre 
najlepší spôsob úzkej vzájomnej 
spolupráce zameranej na podporu účinného 
multilateralizmu, zabezpečenie ochrany 
životného prostredia a prírodných zdrojov, 
boj proti zmene klímy, posilnenie kapacity 
OSN v súvislosti so zachovávaním a 
upevňovaním mieru a zabezpečenie 
splnenia cieľov tisícročia; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0111/12 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  12 

Willy Meyer, Ilda Figueiredo  

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

Stratégia EÚ pre vzťahy s Latinskou Amerikou 
2009/2213(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

20. trvá na tom, aby zmena klímy a 
globálne otepľovanie boli naďalej prioritou 
politickej agendy medzi EÚ a krajinami 
Latinskej Ameriky a Karibiku; zdôrazňuje, 
že je potrebné dospieť k spoločným 
pozíciám na rôznych fórach pre diskusie v 
oblasti životného prostredia a zmeny 
klímy, predovšetkým v rámci OSN, a 
zároveň podporuje samit, ktorý sa bude 
konať koncom roku 2010 v Mexiku; 
vyzýva tiež na pokračovanie stretnutí 
ministrov životného prostredia oboch 
regiónov v nadväznosti na prvé stretnutie v 
Bruseli v marci 2008; okrem toho 
zdôrazňuje, že prvými obeťami 
nepriaznivých účinkov zmeny klímy a 
globálneho otepľovania sa stávajú tí 
najchudobnejší, predovšetkým pôvodné 
obyvateľstvo; 

20. trvá na tom, aby zmena klímy a 
globálne otepľovanie boli naďalej prioritou 
politickej agendy medzi EÚ a krajinami 
Latinskej Ameriky a Karibiku; zdôrazňuje, 
že je potrebné dospieť k spoločným 
pozíciám na rôznych fórach pre dialóg v 
oblasti životného prostredia a zmeny 
klímy, predovšetkým v rámci OSN, a 
zároveň podporuje samit, ktorý sa bude 
konať koncom roku 2010 v Mexiku, a 
iniciatívu bolívijskej vlády týkajúcu sa 
Svetovej konferencie národov o zmene 
klímy a právach matky Zeme; vyzýva tiež 
na pokračovanie stretnutí ministrov 
životného prostredia oboch regiónov v 
nadväznosti na prvé stretnutie v Bruseli v 
marci 2008; okrem toho zdôrazňuje, že 
prvými obeťami nepriaznivých účinkov 
zmeny klímy a globálneho otepľovania sa 
stávajú tí najchudobnejší, predovšetkým 
pôvodné obyvateľstvo; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0111/13 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  13 

Willy Meyer, Ilda Figueiredo  

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

Stratégia EÚ pre vzťahy s Latinskou Amerikou 
2009/2213(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

21. opakuje svoj návrh na vytvorenie euro-
latinskoamerickej zóny globálneho 
medziregionálneho združenia založenej na 
zlučiteľnom modeli „WTO – 
regionalizmus“ v dvoch etapách; 

21. opakuje svoj návrh na vytvorenie euro-
latinskoamerickej zóny globálneho 
medziregionálneho partnerstva založenej 
na solidárnej spolupráci v záujme národov 
obidvoch regiónov; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0111/14 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  14 

Willy Meyer, Ilda Figueiredo  

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

Stratégia EÚ pre vzťahy s Latinskou Amerikou 
2009/2213(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 22 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

22. rozhodne v záujme zavŕšenia prvej 
etapy podporuje opätovné otvorenie 
rokovaní o dohode o pridružení medzi EÚ 
a Mercosurom – vzhľadom na to, že 
dohoda o pridružení tohto typu, ktorá má 
mimoriadny význam a dosah na 700 
miliónov ľudí, by sa v prípade, že bude 
rýchlo uzavretá, stala najambicióznejšou 
dvojregionálnou dohodou na svete – ďalej 
podporuje ukončenie rokovaní o dohode o 
pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou 
pred samitom v Madride, revíziu dohody o 
politike a spolupráci s Andským 
spoločenstvom z roku 2003 a prehĺbenie 
platných dohôd o pridružení s Mexikom a 
Čile; konštatuje, že rokovania o dohode o 
pridružení medzi EÚ a strednou 
Amerikou, ako aj o mnohostrannej 
obchodnej dohode medzi EÚ a krajinami 
Andského spoločenstva boli úspešne 
ukončené; bude sa usilovať o ratifikáciu 
týchto dohôd v riadnom parlamentnom 
postupe s cieľom zabezpečiť, aby 
pozitívne vplývali na všetky aspekty 
spoločných záujmov; 

22. rozhodne v záujme zavŕšenia prvej 
etapy podporuje opätovné otvorenie 
rokovaní o dohode o pridružení medzi EÚ 
a Mercosurom, ukončenie rokovaní o 
dohode o pridružení medzi EÚ a Strednou 
Amerikou, keď obidve strany dosiahnu 
dohodu, revíziu dohody o politike a 
spolupráci s Andským spoločenstvom z 
roku 2003 a prehĺbenie platných dohôd o 
pridružení s Mexikom a Čile, najmä v 
záujme dodržiavania doložiek týkajúcich 
sa ľudských práv;  

Or. en 
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14.4.2010 A7-0111/15 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  15 

Willy Meyer, Ilda Figueiredo  

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

Stratégia EÚ pre vzťahy s Latinskou Amerikou 
2009/2213(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 23 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

23. pripomína, že rokovania o dohode o 
pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou 
začali na základe princípu 
medziregionálnych vzťahov a zdôrazňuje, 
že by sa mali uzavrieť rovnakým 
spôsobom, pričom by sa malo zabezpečiť, 
aby žiadna krajina nezaostávala; 

23. pripomína, že rokovania o dohode o 
pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou 
začali na základe princípu 
medziregionálnych vzťahov, a zdôrazňuje, 
že by sa mali uzavrieť rovnakým 
spôsobom, pričom by sa malo zabezpečiť, 
aby žiadna krajina nezaostávala; 
pripomína, že rozhovory o dohode o 
pridružení medzi EÚ a Strednou 
Amerikou boli zastavené pre prevrat v 
Hondurase; vyjadruje odmietavý postoj k 
postupnému obnovovaniu vzťahov EÚ s 
Hondurasom, keďže táto vláda je 
výsledkom prevratu a neschopnosti 
opätovne zaviesť ústavný poriadok; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0111/16 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  16 

Willy Meyer, Ilda Figueiredo  

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

Stratégia EÚ pre vzťahy s Latinskou Amerikou 
2009/2213(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 35 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

35. víta úsilie v oblasti sociálnej 
súdržnosti, ktoré za posledné roky 
vynaložila Európska komisia, 
Medziamerická rozvojová banka, 
Rozvojový program Organizácie 
spojených národov, Hospodárska komisia 
pre Latinskú Ameriku a Karibik 
(CEPAL), Medzinárodný menový fond 
(MMF) a Svetová banka, a odporúča 
obnovu a zintenzívnenie programov 
Eurosocial, URB-AL a EUrocLIMA; 

35. víta úsilie v oblasti sociálnej 
súdržnosti, ktoré za posledné roky 
vynaložila väčšina vlád krajín Latinskej 
Ameriky, a odporúča obnovu a 
zintenzívnenie programov Eurosocial, 
URB-AL a EUrocLIMA; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0111/17 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  17 

Willy Meyer, Ilda Figueiredo  

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

Stratégia EÚ pre vzťahy s Latinskou Amerikou 
2009/2213(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 48a 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 48a. žiada stiahnutie všetkých 
zahraničných vojenských síl z Latinskej 
Ameriky; osobitne vyzýva na stiahnutie 
štvrtej flotily USA a plánu vojenských 
základní v Kolumbii; 

Or. en 

 
 


