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6.9.2017 A8-0268/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Javi López 

 

Správa A8-0268/2017 

Javi López 

Politické vzťahy EÚ s Latinskou Amerikou 

2017/2027(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 59 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

59. opätovne vyjadruje podporu 

mierovému procesu v Kolumbii, ktorý má 

rozhodujúci význam pre budúcnosť 

Kolumbijčanov a stabilizáciu v regióne, 

ktorého je táto krajina súčasťou, a zaväzuje 

sa, že bude podporovať kolumbijskú vládu 

pri jeho vykonávaní; v tejto súvislosti 

zdôrazňuje význam zapojenia celej 

kolumbijskej spoločnosti, najmä 

organizácií združujúcich obete 

a organizácií občianskej spoločnosti, ako aj 

násilne vysídlených ľudí a význam toho, 

aby vedúci vládni predstavitelia zaručili 

bezpečnosť a ochranu aktivistov 

zasadzujúcich sa o ľudské práva a lídrov 

komunít; nalieha na EÚ a jej členské štáty, 

aby naďalej poskytovali politickú 

a finančnú podporu, a to aj 

prostredníctvom nariadenia o nástroji 

rozvojovej spolupráce, najmä jeho článku 5 

ods. 2 a trustového fondu EÚ pre 

Kolumbiu, a podporuje úlohu osobitného 

vyslanca VP/PK pre Kolumbiu; vyjadruje 

želanie, aby sa k prebiehajúcemu 

mierovému procesu zaviazala aj Národná 

oslobodzovacia armáda; 

59. opätovne vyjadruje podporu 

mierovému procesu v Kolumbii, ktorý má 

rozhodujúci význam pre budúcnosť 

Kolumbijčanov a stabilizáciu v regióne, 

ktorého je táto krajina súčasťou, a zaväzuje 

sa, že bude podporovať kolumbijskú vládu 

pri jeho vykonávaní; v tejto súvislosti 

zdôrazňuje význam zapojenia celej 

kolumbijskej spoločnosti, najmä 

organizácií združujúcich obete 

a organizácií občianskej spoločnosti, ako aj 

násilne vysídlených ľudí a význam toho, 

aby vedúci vládni predstavitelia zaručili 

bezpečnosť a ochranu aktivistov 

zasadzujúcich sa o ľudské práva a lídrov 

komunít; nalieha na EÚ a jej členské štáty, 

aby naďalej poskytovali politickú 

a finančnú podporu, a to aj 

prostredníctvom nariadenia o nástroji 

rozvojovej spolupráce, najmä jeho článku 5 

ods. 2 a trustového fondu EÚ pre 

Kolumbiu, a podporuje úlohu osobitného 

vyslanca VP/PK pre Kolumbiu; vyjadruje 

želanie, aby sa k prebiehajúcemu 

mierovému procesu zaviazala aj Národná 

oslobodzovacia armáda; víta skutočnosť, 

že Revolučné ozbrojené sily Kolumbie 

(FARC) dokončili pod dohľadom OSN 

odovzdávanie osobných zbraní; podporuje 

novú misiu, ktorú zriadila Bezpečnostná 

rada OSN s cieľom pomôcť členom 

FARC pri opätovnom začleňovaní do 

spoločnosti; víta dvojstrannú dohodu o 
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prímerí medzi Národnou oslobodzovacou 

armádou a vládou Kolumbie; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0268/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Javi López 

 

Správa A8-0268/2017 

Javi López 

Politické vzťahy EÚ s Latinskou Amerikou 

2017/2027(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 60 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

60. vyjadruje hlboké znepokojenie nad 

vážnym zhoršovaním situácie v oblasti 

demokracie, ľudských práv a sociálno-

hospodárskych aspektov vo Venezuele, kde 

sa čoraz viac stupňuje politická a sociálna 

nestabilita; vyzýva venezuelskú vládu, aby 

zaručila oddelenie a nezávislosť zložiek 

vlády a obnovila úplnú ústavnú právomoc 

Národného zhromaždenia; okrem toho 

vyzýva vládu Venezuely, aby zaistila 

okamžité a bezpodmienečné prepustenie 

všetkých politických väzňov a aby čo 

najskôr predložila volebný kalendár, ktorý 

umožní slobodný a transparentný priebeh 

volieb; vyzýva medzinárodné 

spoločenstvo, regionálnych aktérov 

a PK/VP, aby presadzovali a podporovali 

širokú národnú dohodu ako jediné možné 

riešenie; žiada PK/VP, aby aktívne 

skúmala možnosť iných opatrení s cieľom 

konštruktívne presadzovať politickú 

stabilizáciu v krajine; v tejto súvislosti 

odmieta všetky pokusy o presunutie jeho 

ústavne uznaných právomocí na iný orgán; 

60. vyjadruje hlboké znepokojenie nad 

vážnym zhoršovaním situácie v oblasti 

demokracie, ľudských práv a sociálno-

hospodárskych aspektov vo Venezuele, kde 

sa čoraz viac stupňuje politická a sociálna 

nestabilita; vyzýva venezuelskú vládu, aby 

zaručila oddelenie a nezávislosť zložiek 

vlády a obnovila úplnú ústavnú právomoc 

Národného zhromaždenia; okrem toho 

vyzýva vládu Venezuely, aby zaistila 

okamžité a bezpodmienečné prepustenie 

všetkých politických väzňov a aby čo 

najskôr predložila volebný kalendár, ktorý 

umožní slobodný a transparentný priebeh 

volieb; vyzýva medzinárodné 

spoločenstvo, regionálnych aktérov 

a PK/VP, aby presadzovali a podporovali 

širokú národnú dohodu ako jediné možné 

riešenie; žiada PK/VP, aby aktívne 

skúmala možnosť iných opatrení s cieľom 

konštruktívne presadzovať politickú 

stabilizáciu v krajine; v tejto súvislosti 

odmieta všetky pokusy o presunutie jeho 

ústavne uznaných právomocí na iný orgán; 

dôrazne odmieta rozhodnutie 

venezuelského orgánov zrealizovať 30. 

júla 2017 voľby do ústavodarného 

zhromaždenia, pretože tento krok je v 

rozpore s deľbou moci a rešpektovaním 

práva občanov slobodne vyjadriť svoje 

politické názory prostredníctvom 

demokraticky zvolených a legitímnych 
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inštitúcií; pripomína, že Európsky 

parlament spolu s mnohými ďalšími 

medzinárodnými aktérmi neuznáva tieto 

voľby ani akékoľvek opatrenia či 

rozhodnutia zo strany novozriadeného 

zhromaždenia, a to vzhľadom na obavy, 

ktoré panujú v súvislosti s jeho skutočnou 

reprezentatívnosťou a legitímnosťou; 

vyjadruje hlboké znepokojenie nad 

nezákonným stíhaním a utláčaním 

demokraticky zvolených poslancov 

Národného zhromaždenia, ako aj nad 

odvolaním generálneho prokurátora a 

členov Najvyššieho súdu; vyzýva vládu, 

aby bezodkladne prijala opatrenia na 

nápravu tejto situácie; vyzýva všetky 

strany, aby sa zdržali násilia, a žiada 

orgány, aby zabezpečili plné dodržiavanie 

ľudských práv;  žiada VP/PK a Európsku 

radu, aby zvážili reštriktívne opatrenia 

vzťahujúce sa na jednotlivcov, napríklad 

zmrazenie aktív, ako aj obmedzenie 

prístupu na územie EÚ pre všetky osoby, 

ktoré sa vo Venezuele zapojili do vážneho 

porušovania ľudských práv; 

Or. en 

 

 


