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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

59. gentager sin støtte til 

fredsprocessen i Colombia, der er 

afgørende for det colombianske folks 

fremtid og for stabiliteten i regionen, hvor 

landet ligger, og forpligter sig til at støtte 

den colombianske regering i 

gennemførelsen af den; understreger i den 

forbindelse betydningen af at inddrage hele 

det colombianske samfund, især ofre, 

civilsamfundsorganisationer og 

tvangsfordrevne, og af, at regeringsledere 

garanterer sikkerheden for 

menneskerettighedsforkæmpere og ledere i 

lokalsamfund; opfordrer EU og 

medlemsstaterne til at fortsætte deres 

politiske og finansielle støtte, bl.a. gennem 

forordningen om udviklingsinstrumentet 

(artikel 5, stk. 2) og EU-trustfonden for 

Colombia, og støtter den rolle, som 

VP/HR's særlige udsending for Colombia 

varetager; giver udtryk for sit ønske om, at 

Den Nationale Befrielseshær (NLA) også 

engagerer sig i den igangværende 

fredsproces; 

59. gentager sin støtte til 

fredsprocessen i Colombia, der er 

afgørende for det colombianske folks 

fremtid og for stabiliteten i regionen, hvor 

landet ligger, og forpligter sig til at støtte 

den colombianske regering i 

gennemførelsen af den; understreger i den 

forbindelse betydningen af at inddrage hele 

det colombianske samfund, især ofre, 

civilsamfundsorganisationer og 

tvangsfordrevne, og af, at regeringsledere 

garanterer sikkerheden for 

menneskerettighedsforkæmpere og ledere i 

lokalsamfund; opfordrer EU og 

medlemsstaterne til at fortsætte deres 

politiske og finansielle støtte, bl.a. gennem 

forordningen om udviklingsinstrumentet 

(artikel 5, stk. 2) og EU-trustfonden for 

Colombia, og støtter den rolle, som 

VP/HR's særlige udsending for Colombia 

varetager; giver udtryk for sit ønske om, at 

Den Nationale Befrielseshær (NLA) også 

engagerer sig i den igangværende 

fredsproces; glæder sig over, at Colombias 

Væbnede Revolutionære Styrker (FARC) 

under FN's tilsyn har fuldført 

overdragelsen af individuelle våben; 

støtter den nye mission, der blev iværksat 

af FN's Sikkerhedsråd med henblik på at 

hjælpe FARC medlemmer med at blive 

reintegreret i samfundet; glæder sig over 

den bilaterale aftale om våbenhvile 

mellem National Liberation Army og 
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Or. en 
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60. giver udtryk for alvorlig bekymring 

over den stærkt forværrende situation med 

hensyn til demokrati, menneskerettigheder 

og den socioøkonomiske situation i 

Venezuela i et klima af stigende politisk og 

social ustabilitet; opfordrer den 

venezuelanske regering til at sikre 

uafhængigheden af statsmagtens tre dele og 

til at give nationalforsamlingen dens fulde 

forfatningsmæssige beføjelser tilbage; 

opfordrer endvidere Venezuelas regering 

til sikre øjeblikkelig og betingelsesløs 

løsladelse af alle politiske fanger og snarest 

muligt fremlægge tidsplanen for et valg, 

som vil skabe forudsætningerne for, at der 

kan finde frie og åbne valg sted; opfordrer 

det internationale samfund, regionale 

aktører og VP/HR til at arbejde for og 

støtte en bred national aftale som den 

eneste mulige løsning; opfordrer VP/HR til 

aktivt at undersøge andre muligheder for 

konstruktivt af fremme den politiske 

stabilisering af landet; afviser i den 

forbindelse ethvert forsøg på at omlede 

grundlovssikrede beføjelser til et andet 

organ; 

60. giver udtryk for alvorlig bekymring 

over den stærkt forværrende situation med 

hensyn til demokrati, menneskerettigheder 

og den socioøkonomiske situation i 

Venezuela i et klima af stigende politisk og 

social ustabilitet; opfordrer den 

venezuelanske regering til at sikre 

uafhængigheden af statsmagtens tre dele og 

til at give nationalforsamlingen dens fulde 

forfatningsmæssige beføjelser tilbage; 

opfordrer endvidere Venezuelas regering 

til sikre øjeblikkelig og betingelsesløs 

løsladelse af alle politiske fanger og snarest 

muligt fremlægge tidsplanen for et valg, 

som vil skabe forudsætningerne for, at der 

kan finde frie og åbne valg sted; opfordrer 

det internationale samfund, regionale 

aktører og VP/HR til at arbejde for og 

støtte en bred national aftale som den 

eneste mulige løsning; opfordrer VP/HR til 

aktivt at undersøge andre muligheder for 

konstruktivt af fremme den politiske 

stabilisering af landet; afviser i den 

forbindelse ethvert forsøg på at omlede 

grundlovssikrede beføjelser til et andet 

organ; fordømmer på det kraftigste de 

venezuelanske myndigheders beslutning 

om at afholde valget til en 

grundlovgivende forsamling den 30. juli 

2017, eftersom dette er i strid med 

princippet om magtens tredeling og 

respekten for borgernes ret til frit at give 
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udtryk for deres politiske meninger via 

demokratisk valgte og legitime 

institutioner; minder om, at Europa-

Parlamentet på linje med mange andre 

internationale aktører ikke anerkender 

disse valg eller foranstaltninger eller 

afgørelser truffet af den nyligt etablerede 

forsamling på baggrund af den 

bekymring, der hersker med hensyn til, 

om den virkelig er repræsentativ; 

udtrykker sin alvorlige bekymring over 

den ulovlig forfølgelse og undertrykkelse 

af demokratisk valgte medlemmer af 

nationalforsamlingen og afskedigelsen af 

den offentlige anklager og medlemmer af 

højesteret; opfordrer regeringen til 

omgående at træffe foranstaltninger for at 

bringe udviklingen ind på rette spor; 

opfordrer alle parter til at afstå fra vold 

og opfordrer myndighederne til at sikre 

fuld respekt for menneskerettighederne; 

opfordrer NF/HR og Det Europæiske Råd 

til at overveje restriktive foranstaltninger 

mod visse personer, såsom indefrysning af 

aktiver samt at indføre begrænset adgang 

til EU's område for alle dem, der er 

involveret i alvorlige krænkelser af 

menneskerettighederne i Venezuela; 

Or. en 

 

 


