Delegace Zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pod vedením
předsedy výboru Lubomíra Zaorálka navštívila ve dnech 13. – 18. 5. 2018 Peru a Kolumbii.
Členy delegace byli dále místopředseda výboru Jaroslav Bžoch a poslanci Jaroslav Holík a Vít
Rakušan.
V Peru delegaci přijali náměstek ministra zahraničních věcí Peru Hugo de Zela, ministr
zahraničního obchodu a turistiky Rogers Valencia, předsedkyně Výboru pro zahraniční vztahy
Kongresu Peruánské republiky Luz Salgado a předseda parlamentní Ligy Peru – Česká
republika Pedro Olaechea. Rozhovory s peruánskými partnery se soustředily na témata
parlamentní dimenze bilaterálních vztahů, různých forem podpory rozvoje obchodních vztahů,
pozorovatelské role ČR v Tichomořské alianci, mezinárodnímu úsilí o upevnění demokracie,
boji proti korupci a drogám a peruánským ambicím na členství v OECD.
V Kolumbii byla delegace přijata viceprezidentem Kolumbijské republiky Oscarem
Naranjem, ministryní zahraničních věcí Maríou Angelou Holguín (v doprovodu obou
náměstkyň Patti Londoňo a Adriany Mendozy) a předsedou Poslanecké sněmovny
kolumbijského Kongresu Rodrigem Larou. Dále jednala separátně s předsedy a členy Druhé
komise Poslanecké sněmovny a Senátu Kongresu a s generálním tajemníkem Andského
parlamentu. Jednání vedla mimo jiné k návrhům, aby se ČR stala pozorovatelem Andského
parlamentu či návrhu ze strany partnerského senátního výboru ustavit společnou parlamentní
Komisi pro spolupráci ČR a Kolumbie. Rozhovory s kolumbijskými partnery se dále
soustředily na význam postkonfliktního období v Kolumbii, výsledky mírového procesu a
hrozbu organizovaného zločinu obchodu s drogami. Dalšími tématy byly nadcházející
prezidentské volby ve Venezuele, příliv venezuelských migrantů do země a politický vývoj na
Kubě.
Delegace společně s velvyslancem Sklenkou předala také nejvyšším představitelům
kolumbijských ozbrojených sil medaile Jana Masaryka jako ocenění ČR jejich aktivní a úspěšné
účasti v boji s guerillou a podpory demokracie a míru v zemi. Zároveň byla zástupcům
indiánské komunity Wayuu předána další část pomoci v podobě malého lokálního projektu
v regionu La Guajira.
Delegaci doprovázely tajemnice výboru Veronika Cihelková a tlumočnice Šárka
Holišová. Za Velvyslanectví ČR v Limě doprovázeli delegaci velvyslanec Pavel Bechný a rada
Kamila Hrabáková. Jednání se též zúčastnil honorární konzul ČR v Callao Raúl Alta – Torre.
Za Velvyslanectví ČR v Bogotě pak byli během celého programu přítomni velvyslanec Miloš
Sklenka a 2. tajemnice Barbora Cardona Ševčíková.

