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14. 4. 2010 A7-0111/18 

Pozměňovací návrh  18 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 

za skupinu Verts/ALE 

 

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 zvýšily výdaje na vojenské účely jak 

v Latinské Americe, tak v Evropě, 

Or. es 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

14. 4. 2010 A7-0111/19 

Pozměňovací návrh  19 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 
za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

Strategie EU pro vztahy s Latinskou Amerikou 

2009/2213(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění L 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

L. vzhledem k tomu, že rozvíjení vztahů 

s Latinskou Amerikou je oboustranně 

prospěšné a může přinést výhody pro 

všechny členské státy EU, 

L. vzhledem k tomu, že rozvíjení vztahů 

s Latinskou Amerikou je oboustranně 

prospěšné a může přinést výhody jak pro 

všechny členské státy EU, tak pro všechny 

země Latinské Ameriky, 

Or. es 
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14. 4. 2010 A7-0111/20 

Pozměňovací návrh  20 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 
za skupinu Verts/ALE 

 

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. bere na vědomí 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; 

Or. es 
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14. 4. 2010 A7-0111/21 

Pozměňovací návrh  21 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 
za skupinu Verts/ALE 

 

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. bere na vědomí 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; 

Or. es 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

14. 4. 2010 A7-0111/22 

Pozměňovací návrh  22 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 
za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

Strategie EU pro vztahy s Latinskou Amerikou 

2009/2213(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. zdůrazňuje význam zásad a hodnot, 

které jsou základem biregionálního 

strategického partnerství, jako je pluralitní 

a zastupitelská demokracie, dodržování 

lidských práv a základních svobod, 

svoboda slova, právní stát, výkon práva, 

právo na řádný proces, právní jistota 

a odmítnutí jakékoli formy diktatury nebo 

autoritářství; 

5. zdůrazňuje význam zásad a hodnot, 

které jsou základem biregionálního 

strategického partnerství, jako je pluralitní 

a zastupitelská demokracie, dodržování 

lidských práv (politických, hospodářských 

a sociálních) a základních svobod, 

svoboda slova, právní stát, výkon práva, 

právo na řádný proces, právní jistota 

a odmítnutí jakékoli formy diktatury nebo 

autoritářství; 

Or. es 
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14. 4. 2010 A7-0111/23 

Pozměňovací návrh  23 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 
za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

Strategie EU pro vztahy s Latinskou Amerikou 

2009/2213(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. opětovně zmiňuje své přesvědčení, že 

vnitřní stabilita mnohých 

latinskoamerických partnerů i nadále závisí 

na státní reformě, jejíž součástí musí být 

začlenění domorodých národů a dalších 

menšin do rozhodovacích procesů, aby se 

zamezilo jakémukoli druhu diskriminace 

a aby byla poskytována podpora pro 

zachovávání jejich kultur a tradic 

vzhledem k tomu, že to napomůže 

k dalšímu obohacení společností a posílí 

demokratickou správu; 

15. opětovně zmiňuje své přesvědčení, že 

vnitřní stabilita mnohých 

latinskoamerických partnerů i nadále závisí 

na státní reformě, jejíž součástí musí být 

úplné a účinné začlenění domorodých 

národů a dalších menšin do rozhodovacích 

procesů, aby se zamezilo jakémukoli druhu 

diskriminace a aby byla poskytována 

podpora jejich kulturním právům 

a tradicím vzhledem k tomu, že 

napomohou k dalšímu obohacení 

společností a posílí demokratickou správu; 

Or. es 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

14. 4. 2010 A7-0111/24 

Pozměňovací návrh  24 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 
za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

Strategie EU pro vztahy s Latinskou Amerikou 

2009/2213(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. s ohledem na projekty, které jsou 

v současné době uskutečňovány v Peru, 

Kolumbii a Bolívii, se doporučuje zvýšit 

objem finančních prostředků určených 

k financování programů na likvidaci 

pěstování narkotik prostřednictvím 

alternativního rozvoje; 

18. doporučuje s ohledem na projekty, 

které jsou v současné době uskutečňovány 

v Peru, Kolumbii a Bolívii, zvýšit objem 

finančních prostředků určených 

k financování programů na likvidaci 

pěstování narkotik prostřednictvím 

alternativního rozvoje s využitím postupů, 

které umožní zapojit dotčené obyvatelstvo; 

Or. es 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

14. 4. 2010 A7-0111/25 

Pozměňovací návrh  25 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 
za skupinu Verts/ALE 

 

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 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 bere 

na vědomí úsilí o 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; 

bude usilovat o to, aby řádně proběhl 

proces parlamentní ratifikace těchto dohod 

s cílem zajistit, aby měly pozitivní vliv na 

veškeré aspekty společného zájmu; 

Or. es 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

14. 4. 2010 A7-0111/26 

Pozměňovací návrh  26 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 
za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

Strategie EU pro vztahy s Latinskou Amerikou 

2009/2213(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 32 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

32. vítá úsilí, které bylo vyvinuto v oblasti 

rovnosti mezi ženami a muži; doporučuje, 

aby byly vytvořeny politiky spolupráce 

mezi EU a Latinskou Amerikou, které 

budou prosazovat posílení právního 

postavení žen a rovný přístup ke vzdělání, 

zaměstnání a lidským a sociálním právům; 

32. vítá úsilí, které bylo vyvinuto v oblasti 

rovnosti mezi ženami a muži a žádá, aby 

toto úsilí bylo posíleno; doporučuje, aby 

byly vytvořeny politiky spolupráce mezi 

EU a Latinskou Amerikou, které budou 

prosazovat posílení právního postavení žen 

a rovný přístup ke vzdělání, zaměstnání 

a lidským a sociálním právům, a žádá 

vlády a příslušné orgány zabývající se 

spoluprací, aby podporovaly podobné 

iniciativy poskytováním přiměřených 

lidských zdrojů, finančních a technických 

prostředků; 

Or. es 



 

AM\812790CS.doc  PE439.753v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

14. 4. 2010 A7-0111/27 

Pozměňovací návrh  27 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 
za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

Strategie EU pro vztahy s Latinskou Amerikou 

2009/2213(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 37 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

37. s uspokojením vítá příští setkání EU-

LAK mezi ministry a nejvyššími 

představiteli zodpovědnými za sociální 

bezpečnost s tématem koordinace režimů 

sociálního zabezpečení ve dnech 13. a 14. 

5. 2010 v Alcalá de Henares (Madrid) 

a stejně tak podporuje práci Iberoamerické 

organizace sociálního zabezpečení, která 

podporuje hospodářský i společenský 

blahobyt prostřednictvím koordinace 

a vzájemné výměny zkušeností v oblasti 

sociálního zabezpečení; 

37. s uspokojením vítá příští setkání EU-

LAK mezi ministry a nejvyššími 

představiteli zodpovědnými za sociální 

bezpečnost s tématem koordinace režimů 

sociálního zabezpečení ve dnech 

13. a 14. 5. 2010 v Alcalá de Henares 

(Madrid) a stejně tak podporuje práci 

Iberoamerické organizace sociálního 

zabezpečení, která podporuje hospodářský 

i společenský blahobyt prostřednictvím 

koordinace a vzájemné výměny zkušeností 

v oblasti sociálního zabezpečení a žádá, 

aby jak ministerská schůzka, tak 

Iberoamerická organizace sociálního 

zabezpečení předložily tvůrčí návrhy na 

zajištění maximálního sociálního 

zabezpečení pro dotčené obyvatelstvo;  

Or. es 
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14. 4. 2010 A7-0111/28 

Pozměňovací návrh  28 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 
za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

Strategie EU pro vztahy s Latinskou Amerikou 

2009/2213(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 39 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

39. opakuje, že strategie konkrétních 

a praktických činností v zájmu integrace 

(mimo jiné stavba silnic, ropovodů 

a plynovodů a podpora interregionálního 

obchodu) a propagace jednotlivých 

operačních faktorů v regionu by usnadnila 

integrační impuls a posílila pocit komunity 

v regionu; 

39. opakuje, že strategie konkrétních 

a praktických činností v zájmu integrace 

(mimo jiné stavba silnic, železnic, 

ropovodů a plynovodů, spolupráce 

v oblasti obnovitelných zdrojů energie 

a podpora interregionálního obchodu) 

a propagace jednotlivých operačních 

faktorů v regionu by usnadnila integrační 

impuls a posílila pocit komunity v regionu; 

Or. es 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

14. 4. 2010 A7-0111/29 

Pozměňovací návrh  29 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 
za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

Strategie EU pro vztahy s Latinskou Amerikou 

2009/2213(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 40 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

40. zdůrazňuje, že v zájmu zamezení 

zastavení růstu v regionu a v zájmu 

odvrácení blokace udržitelného rozvoje je 

nezbytná koordinovaná strategie v sektoru 

energie, vody a komunikací; 

40. zdůrazňuje, že v zájmu zamezení 

zastavení růstu v regionu a v zájmu 

odvrácení blokace udržitelného rozvoje je 

nezbytné zapojit veřejné orgány do 

vytváření koordinované strategie v sektoru 

energie, vody a komunikací a upustit od 

podpory obrovských projektů na výrobu 

elektrické energie, jako jsou 

vodohospodářská zařízení s významným 

negativním dopadem na životní prostředí 

a obyvatelstvo blízkého okolí; 

Or. es 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

14. 4. 2010 A7-0111/30 

Pozměňovací návrh  30 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 
za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

Strategie EU pro vztahy s Latinskou Amerikou 

2009/2213(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 53 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

53. vyzývá k uzavření subregionálních 

dohod o partnerství, které již jsou 

vyjednávány, a vyjadřuje politování nad 

tím, že v současné době jsou tyto dohody 

z různých důvodů ochromené; upozorňuje 

však, že v případě nepřekonatelných sporů 

se musí s ohledem na globální 

strategickou vizi hledat alternativní 

řešení, aby státy, které chtějí prohloubit 

své politické, obchodní a sociální vztahy 

s EU, nebyly izolovány; 

vypouští se 

Or. es 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

14. 4. 2010 A7-0111/31 

Pozměňovací návrh  31 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 
za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

Strategie EU pro vztahy s Latinskou Amerikou 

2009/2213(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 54 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

54. připomíná, že EU podporuje regionální 

integrační procesy a jednání v jednotlivých 

blocích, která EU vede prostřednictvím 

dohod o přidružení, jako v případě Střední 

Ameriky; uznává však, že země, které 

chtějí posílit vztahy s EU, by neměly být 

znevýhodňovány vnitřními problémy 

v regionálním integračním procesu, jako 

je tomu v případě Andského společenství, 

ani nezávislými rozhodnutími učiněnými 

jejich jednotlivými členy, ať jsou jakkoli 

opodstatněná; 

54. připomíná, že EU podporuje regionální 

integrační procesy a jednání v jednotlivých 

blocích, která EU vede prostřednictvím 

dohod o přidružení, jako v případě Střední 

Ameriky, žádá však, aby EU zabránila 

vzniku jakékoli situace, která by ohrozila 

mnohdy zranitelné integrační procesy;  

Or. es 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

14. 4. 2010 A7-0111/32 

Pozměňovací návrh  32 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 
za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

Strategie EU pro vztahy s Latinskou Amerikou 

2009/2213(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 55 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

55. podporuje vytvoření latinskoamerické 

investiční facility (LAIF), jež byla 

navržena Evropskou komisí jako konkrétní 

vyjádření závazku Komise, pokud jde 

o upevnění regionální integrace a vzájemné 

propojení v Latinské Americe; bere na 

vědomí, že v rozpočtu Společenství byla do 

roku 2013 vyčleněna částka 100 milionů 

EUR, aniž by byly dotčeny jiné možné 

dodatečné příspěvky a subvence ze strany 

členských států; 

55. podporuje vytvoření latinskoamerické 

investiční facility (LAIF), jež byla 

navržena Evropskou komisí jako konkrétní 

vyjádření závazku Komise, pokud jde 

o upevnění regionální integrace a vzájemné 

propojení v Latinské Americe, a doufá, že 

přispěje k diverzifikaci zemí a odvětví, do 

nichž směřují evropské investice; bere na 

vědomí, že v rozpočtu Společenství byla do 

roku 2013 vyčleněna částka 100 milionů 

EUR, aniž by byly dotčeny jiné možné 

dodatečné příspěvky a subvence ze strany 

členských států; 

Or. es 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

14. 4. 2010 A7-0111/33 

Pozměňovací návrh  33 
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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; 

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; doufá rovněž, že 

latinskoamerická investiční facilita 

(LAIF) se bude moci zaměřit mimo jiné 

na podporu projektů řešících dopady 

změny klimatu, podporujících místní 

veřejnou dopravu, používání elektrických 

vozidel, projekt Yasuní-ITT v Ekvádoru 

atd.; 

Or. es 

 

 


