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Pranešėjas Javi López 

 

Pranešimas A8-0268/2017 

Javi López 

ES politiniai santykiai su Lotynų Amerika 

2017/2027(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

59 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

59. pakartoja, kad remia taikos procesą 

Kolumbijoje, kuris turi lemiamos svarbos 

Kolumbijos gyventojų ateičiai ir padėties 

regione, kurio dalimi ši šalis yra, 

stabilizavimui, ir įsipareigoja remti 

Kolumbijos vyriausybę įgyvendinant šį 

procesą; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad 

reikia į šį procesą įtraukti visą Kolumbijos 

visuomenę, ypač nukentėjusiųjų ir 

pilietinės visuomenės organizacijas, taip 

pat priverstinai perkeltuosius asmenis, taip 

pat užtikrinti kovotojų už žmogaus teises ir 

bendruomenės lyderių saugumą ir apsaugą; 

primygtinai ragina ES ir jos valstybes nares 

toliau teikti politinę ir finansinę paramą, be 

kita ko, pagal VBP reglamentą, ypač pagal 

jo 5 straipsnio 2 dalį, ir iš ES patikos fondo 

Kolumbijai, taip pat remia vyriausiosios 

įgaliotinės ir pirmininko pavaduotojos 

paskirto specialiojo pasiuntinio Kolumbijai 

vaidmenį; reiškia pageidavimą, kad 

Nacionalinė išlaisvinimo armija taip pat 

įsipareigotų dalyvauti vykstančiame taikos 

procese; 

59. pakartoja, kad remia taikos procesą 

Kolumbijoje, kuris turi lemiamos svarbos 

Kolumbijos gyventojų ateičiai ir padėties 

regione, kurio dalimi ši šalis yra, 

stabilizavimui, ir įsipareigoja remti 

Kolumbijos vyriausybę įgyvendinant šį 

procesą; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad 

į šį procesą reikia įtraukti visą Kolumbijos 

visuomenę, ypač nukentėjusiųjų ir 

pilietinės visuomenės organizacijas, taip 

pat priverstinai perkeltuosius asmenis, ir 

užtikrinti kovotojų už žmogaus teises ir 

bendruomenės lyderių saugumą ir apsaugą; 

primygtinai ragina ES ir jos valstybes nares 

toliau teikti politinę ir finansinę paramą, be 

kita ko, pagal VBP reglamentą, ypač pagal 

jo 5 straipsnio 2 dalį, ir naudojant ES 

patikos fondo Kolumbijai lėšas, taip pat 

remia vyriausiosios įgaliotinės ir 

pirmininko pavaduotojos paskirto 

specialiojo pasiuntinio Kolumbijai 

vaidmenį; pageidauja, kad Nacionalinė 

išlaisvinimo armija taip pat įsipareigotų 

dalyvauti vykstančiame taikos procese; 

teigiamai vertina tai, kad, Junginėms 

Tautoms prižiūrint, Kolumbijos 

revoliucinės ginkluotosios pajėgos 

(FARC) baigė perduoti asmeninius 

ginklus; pritaria naujajai misijai, kurią 

įsteigė JT Saugumo Taryba, siekdama 

padėti FARC nariams grįžti į visuomenę; 

džiaugiasi Nacionalinės išlaisvinimo 

armijos ir Kolumbijos vyriausybės 
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sudarytu dvišaliu susitarimu dėl ugnies 

nutraukimo; 

Or. en 
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Pakeitimas 4 

Pranešėjas Javi López 

 

Pranešimas A8-0268/2017 

Javi López 

ES politiniai santykiai su Lotynų Amerika 

2017/2027(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

60 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

60. reiškia didelį susirūpinimą dėl to, 

kad, vis labiau įsivyraujant politiniam ir 

socialiniam nestabilumui, Venesueloje 

labai blogėja demokratijos, žmogaus teisių 

ir socialinė ir ekonominė padėtis; ragina 

Venesuelos vyriausybę užtikrinti valdžių 

padalijimą ir vyriausybės padalinių 

nepriklausomumą bei grąžinti Nacionalinei 

Asamblėjai visus konstitucinius 

įgaliojimus; be to, ragina Venesuelos 

vyriausybę užtikrinti, kad visi politiniai 

kaliniai būtų nedelsiant ir besąlygiškai 

paleisti, ir kuo skubiau paskelbti rinkimų 

kalendorių, kad galėtų įvykti laisvi ir 

skaidrūs rinkimų procesai; ragina 

tarptautinę bendruomenę, regiono 

subjektus ir vyriausiąją įgaliotinę ir 

pirmininko pavaduotoją skatinti ir remti 

plataus masto nacionalinį susitarimą kaip 

vienintelį galimą sprendimą; prašo 

vyriausiąją įgaliotinę ir pirmininko 

pavaduotoją aktyviai svarstyti kitas 

konstruktyvias politinio stabilumo šalyje 

skatinimo priemones; tokiomis 

aplinkybėmis atmeta bet kokius bandymus 

perduoti pagal konstituciją pripažintus jos 

įgaliojimus kuriam nors kitam organui; 

60. reiškia didelį susirūpinimą dėl to, 

kad, vis labiau įsivyraujant politiniam ir 

socialiniam nestabilumui, Venesueloje 

labai blogėja demokratijos, žmogaus teisių 

ir socialinė ekonominė padėtis; ragina 

Venesuelos vyriausybę užtikrinti valdžių 

padalijimą ir vyriausybės padalinių 

nepriklausomumą bei grąžinti Nacionalinei 

Asamblėjai visus konstitucinius 

įgaliojimus; be to, ragina Venesuelos 

vyriausybę užtikrinti, kad visi politiniai 

kaliniai būtų nedelsiant ir besąlygiškai 

paleisti, ir kuo skubiau paskelbti rinkimų 

kalendorių, kad galėtų vykti laisvi ir 

skaidrūs rinkimų procesai; ragina 

tarptautinę bendruomenę, regiono 

subjektus ir vyriausiąją įgaliotinę ir 

pirmininko pavaduotoją skatinti ir remti 

plataus masto nacionalinį susitarimą kaip 

vienintelį galimą sprendimą; prašo 

vyriausiąją įgaliotinę ir pirmininko 

pavaduotoją aktyviai svarstyti kitas 

konstruktyvias politinio stabilumo šalyje 

skatinimo priemones; tokiomis 

aplinkybėmis atmeta bet kokius bandymus 

perduoti pagal konstituciją pripažintus 

Asamblėjos įgaliojimus bet kuriam kitam 

organui; griežtai nepritaria Venesuelos 

valdžios institucijų sprendimui 2017 m. 

liepos 30 d. rengti rinkimus į Konstitucinę 

Asamblėją, nes jie surengti pažeidžiant 

valdžių padalijimo principą ir piliečių 
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teisę laisvai reikšti savo politinę nuomonę 

per demokratiškai išrinktas ir teisėtas 

institucijas; primena, kad Europos 

Parlamentas kartu su daugeliu kitų 

tarptautinių subjektų nepripažįsta šių 

rinkimų ar bet kokių naujos asamblėjos 

veiksmų ar sprendimų, nes abejojama dėl 

jos realaus gebėjimo atstovauti ir 

teisėtumo; reiškia didelį susirūpinimą dėl 

neteisėto demokratiškai išrinktų 

Nacionalinės Asamblėjos narių 

persekiojimo bei jiems taikomų represijų 

ir dėl generalinės prokurorės ir 

Aukščiausiojo Teismo narių atleidimo; 

ragina vyriausybę imtis skubių priemonių, 

kad įvykiai būtų pakreipti kita linkme; 

ragina visas šalis susilaikyti nuo smurto, o 

valdžios institucijas ragina užtikrinti, kad 

būtų visapusiškai gerbiamos žmogaus 

teisės; ragina vyriausiąją įgaliotinę ir 

pirmininko pavaduotoją ir Europos 

Vadovų Tarybą apsvarstyti galimybę 

taikyti ribojančias priemones konkretiems 

asmenims, pvz., įšaldyti asmenų, 

dalyvavusių sunkiai pažeidžiant žmogaus 

teises Venesueloje, turtą, taip pat apriboti 

jų galimybes patekti į ES teritoriją; 

Or. en 

 

 


