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SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

14.4.2010 A7-0111/18 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  18 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
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 tak v Latinskej 
Amerike, ako aj v Európe, 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/19 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  19 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Správa A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

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

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie L 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

L. keďže rozvíjanie vzťahov s Latinskou 
Amerikou predstavuje spoločný záujem a 
možné výhody pre všetky členské štáty 
EÚ, 

L. keďže rozvíjanie vzťahov s Latinskou 
Amerikou predstavuje spoločný záujem a 
možné výhody tak pre všetky členské štáty 
EÚ, ako aj pre všetky krajiny Latinskej 
Ameriky, 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/20 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  20 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
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. berie na vedomie 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; 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/21 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  21 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
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. berie na vedomie úsilie španielskeho 
predsedníctva o dosiahnutie podpísania 
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; 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/22 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  22 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Správa A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

5. zdôrazňuje význam zásad a hodnôt, na 
ktorých sa zakladá dvojregionálne 
strategické partnerstvo, ako sú napríklad 
pluralitná a zastupiteľská demokracia, 
dodržiavanie ľudských práv a základných 
slobôd, sloboda prejavu, zásada právneho 
štátu, vláda zákona, dodržiavanie pravidiel, 
právna istota a odsúdenie všetkých foriem 
diktatúry či autoritatívnosti; 

5. zdôrazňuje význam zásad a hodnôt, na 
ktorých sa zakladá dvojregionálne 
strategické partnerstvo, ako sú napríklad 
pluralitná a zastupiteľská demokracia, 
dodržiavanie ľudských práv (politických, 
hospodárskych a sociálnych) a základných 
slobôd, sloboda prejavu, zásada právneho 
štátu, vláda zákona, dodržiavanie pravidiel, 
právna istota a odsúdenie všetkých foriem 
diktatúry či autoritatívnosti; 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/23 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  23 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Správa A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 15 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

15. opätovne vyjadruje svoje presvedčenie, 
že vnútorná stabilita mnohých 
latinskoamerických partnerov naďalej 
závisí od reformy štátu, ktorá musí zahŕňať 
začlenenie všetkých pôvodných 
obyvateľov a ďalších menšín do procesov 
rozhodovania, aby sa tak zabránilo 
všetkým druhom diskriminácie a podporilo 
sa zachovanie ich kultúr a tradícií, pretože 
sa tým väčšmi obohatí spoločnosť a posilní 
sa demokratická správa verejných vecí; 

 

15. opätovne vyjadruje svoje presvedčenie, 
že vnútorná stabilita mnohých 
latinskoamerických partnerov naďalej 
závisí od reformy štátu, ktorá musí zahŕňať 
úplné a účinné začlenenie všetkých 
pôvodných obyvateľov a ďalších menšín 
do procesov rozhodovania, aby sa tak 
zabránilo všetkým druhom diskriminácie a 
podporili sa ich kultúrne práva a tradície, 
pretože sa tým väčšmi obohatí spoločnosť 
a posilní sa demokratická správa verejných 
vecí; 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/24 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  24 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Správa A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 18 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

18. odporúča, aby sa v prípade aktuálne 
prebiehajúcich projektov v Peru, Kolumbii 
a Bolívii zvýšili finančné prostriedky 
určené na financovanie programov na 
odstránenie pestovania narkotík 
prostredníctvom programov alternatívneho 
rozvoja; 

18. odporúča, aby sa v prípade aktuálne 
prebiehajúcich projektov v Peru, Kolumbii 
a Bolívii zvýšili finančné prostriedky 
určené na financovanie programov na 
odstránenie pestovania narkotík 
prostredníctvom programov alternatívneho 
rozvoja tak, aby sa pritom hľadali 
možnosti zapojenia príslušného 
obyvateľstva; 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/25 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  25 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
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. v záujme zavŕšenia prvej etapy 
rozhodne podporuje opätovné otvorenie 
rokovaní o dohode o pridružení medzi EÚ 
a Mercosurom, pretože takáto nanajvýš 
dôležitá dohoda o pridružení, ktorá sa 
dotýka sedemsto miliónov osôb, by v 
prípade rýchleho uzavretia bola 
najambicióznejšou dvojregionálnou 
dohodou na svete; berie na vedomie úsilie 
o 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; berie na vedomie, že rokovania 
o mnohostrannej dohode s krajinami 
Andského spoločenstva boli ukončené; 
bude sa usilovať o ratifikáciu týchto dohôd 
v riadnom parlamentnom postupe s cieľom 
zabezpečiť, aby pozitívne vplývali 
na všetky aspekty spoločných záujmov; 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/26 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  26 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Správa A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 32 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

32. víta úsilie vynaložené v oblasti rodovej 
rovnosti; odporúča, aby sa rozvíjali 
politiky spolupráce medzi EÚ a Latinskou 
Amerikou, ktoré podporia posilnenie 
právneho postavenia žien, rovnaký prístup 
k vzdelávaniu a zamestnaniu, ako aj ľudské 
a sociálne práva; 

32. víta úsilie vynaložené v oblasti rodovej 
rovnosti, žiada, aby sa zintenzívnilo toto 
úsilie, odporúča, aby sa rozvíjali politiky 
spolupráce medzi EÚ a Latinskou 
Amerikou, ktoré podporia posilnenie 
právneho postavenia žien, rovnaký prístup 
k vzdelávaniu a zamestnaniu, ako aj ľudské 
a sociálne práva, a vyzýva vlády a 
príslušné organizácie pre spoluprácu, aby 
podporovali tieto iniciatívy primeranými 
ľudskými, finančnými a technickými 
zdrojmi; 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/27 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  27 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Správa A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 37 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

37. víta budúce stretnutie EÚ – LAK medzi 
ministrami a najvyššími predstaviteľmi 
zodpovednými za oblasť sociálneho 
zabezpečenia o koordinácii systémov 
sociálneho zabezpečenia, ktoré sa 
uskutoční 13. a 14. mája 2010 v Alcalá de 
Henares (pri Madride), a podporuje aj 
činnosti Iberoamerickej organizácie 
sociálneho zabezpečenia (OISS), ktoré 
napomáhajú dobré hospodárske a sociálne 
podmienky prostredníctvom koordinácie a 
výmeny vzájomných skúseností v oblasti 
sociálneho zabezpečenia; 

37. víta budúce stretnutie EÚ – LAK medzi 
ministrami a najvyššími predstaviteľmi 
zodpovednými za oblasť sociálneho 
zabezpečenia o koordinácii systémov 
sociálneho zabezpečenia, ktoré sa 
uskutoční 13. a 14. mája 2010 v Alcalá de 
Henares (pri Madride), a podporuje aj 
činnosti Iberoamerickej organizácie 
sociálneho zabezpečenia (OISS), ktoré 
napomáhajú dobré hospodárske a sociálne 
podmienky prostredníctvom koordinácie a 
výmeny vzájomných skúseností v oblasti 
sociálneho zabezpečenia a žiada, aby tak 
ministri, ako aj OISS predložili kreatívne 
návrhy na zaručenie maximálneho 
sociálneho zabezpečenia pre príslušné 
obyvateľstvo; 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/28 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  28 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Správa A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 39 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

39. pripomína, že stratégia založená na 
praktických opatreniach v prospech 
integrácie (výstavba ciest, ropovodov 
a plynovodov, podpora medziregionálneho 
obchodu a pod.) a informovanie o vedúcich 
aktéroch pôsobiacich v regióne by 
napomohli integráciu a posilnili pocit 
spolupatričnosti v regióne; 

39. pripomína, že stratégia založená na 
praktických opatreniach v prospech 
integrácie (výstavba ciest, železníc, 
ropovodov a plynovodov, spolupráca v 
oblasti obnoviteľných zdrojov energie, 
podpora medziregionálneho obchodu a 
pod.) a informovanie o vedúcich aktéroch 
pôsobiacich v regióne by napomohli 
integráciu a posilnili pocit spolupatričnosti 
v regióne; 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/29 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  29 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Správa A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 40 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

40. zdôrazňuje, že na to, aby sa zabránilo 
stagnácii rastu v regióne a brzdeniu trvalo 
udržateľného rozvoja, je potrebná 
koordinovaná stratégia v odvetviach 
energetiky, vody a komunikácií; 

40. zdôrazňuje, že na to, aby sa zabránilo 
stagnácii rastu v regióne a brzdeniu trvalo 
udržateľného rozvoja, je potrebné zapojiť 
verejné orgány do vytvárania 
koordinovanej stratégie v odvetviach 
energetiky, vody a komunikácií a prestať 
podporovať obrovské projekty na výrobu 
energie, ako sú priehrady, ktoré majú 
vysoko škodlivý vplyv na životné 
prostredie a pôvodné obyvateľstvo; 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/30 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  30 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Správa A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 53 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

53. trvá na tom, aby sa uzavreli 
subregionálne dohody o partnerstve, o 
ktorých sa rokuje, a ľutuje, že niektoré z 
týchto dohôd sú v súčasnosti z rôznych 
dôvodov pozastavené; upozorňuje však na 
to, že v prípade neprekonateľných 
rozdielov treba hľadať alternatívne 
riešenia – bez toho, aby sa zo zreteľa 
strácala celková strategická vízia – aby sa 
neizolovali krajiny, ktoré chcú nadviazať 
užšie politické, obchodné a sociálne 
vzťahy s EÚ; 

vypúšťa sa 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/31 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  31 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Správa A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 54 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

54. pripomína podporu, ktorú EÚ 
poskytuje regionálnym integračným 
procesom, a rokovania v jednotlivých 
blokoch, ktoré EÚ uskutočňuje 
prostredníctvom asociačných dohôd, 
napríklad v prípade Strednej Ameriky; 
uznáva však, že krajiny, ktoré majú 
záujem posilniť svoje vzťahy s EÚ, by 
nemali byť znevýhodňované vnútornými 
problémami v rámci regionálnych 
integračných procesov, ako je to v prípade 
Andského spoločenstva, ani nezávislými 
rozhodnutiami ich jednotlivých členov, 
nech sú akokoľvek opodstatnené; 

54. pripomína podporu, ktorú EÚ 
poskytuje regionálnym integračným 
procesom, a rokovania v jednotlivých 
blokoch, ktoré EÚ uskutočňuje 
prostredníctvom asociačných dohôd, 
napríklad v prípade Strednej Ameriky a 
naliehavo žiada Európsku úniu, aby 
zabránila každej situácii, ktorá by mohla 
ohroziť tieto často krehké integračné 
procesy; 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/32 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  32 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Správa A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 55 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

55. podporuje investičný nástroj pre 
Latinskú Ameriku (LAIF), ktorý navrhla 
Komisia, ako konkrétne vyjadrenie 
záväzku EÚ pri upevňovaní regionálnej 
integrácie a vzájomnej prepojenosti v 
Latinskej Amerike; berie na vedomie, že 
do roku 2013 je z rozpočtu Spoločenstva 
vyčlenených 100 miliónov EUR, a to 
okrem iných možných dodatočných 
príspevkov a dotácií zo strany členských 
štátov; 

55. podporuje investičný nástroj pre 
Latinskú Ameriku (LAIF), ktorý navrhla 
Komisia, ako konkrétne vyjadrenie 
záväzku EÚ pri upevňovaní regionálnej 
integrácie a vzájomnej prepojenosti v 
Latinskej Amerike a dúfa, že prispeje k 
diverzifikácii krajín a odvetví, do ktorých 
smerujú európske investície; berie na 
vedomie, že do roku 2013 je z rozpočtu 
Spoločenstva vyčlenených 100 miliónov 
EUR, a to okrem iných možných 
dodatočných príspevkov a dotácií zo strany 
členských štátov; 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/33 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  33 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
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 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; dúfa tiež, že investičný 
nástroj pre Latinskú Ameriku (LAIF) sa 
bude môcť zamerať, okrem iného, na 
podporu projektov, ktorých cieľom je boj 
proti vplyvom zmeny klímy, podpora 
miestnej verejnej dopravy a elektrických 
vozidiel, projektu Yasuní ITT v Ekvádore, 
atď.; 
 

Or. es 
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