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59. επαναλαμβάνει την υποστήριξή του 

στην ειρηνευτική διαδικασία στην 

Κολομβία, η οποία είναι καθοριστική για 

το μέλλον του λαού της χώρας και για τη 

σταθεροποίηση της περιοχής της οποίας η 

εν λόγω χώρα αποτελεί μέρος, και 

αναλαμβάνει να υποστηρίξει την 

κυβέρνηση στην εφαρμογή της· τονίζει, εν 

προκειμένω, τη σημασία της συμμετοχής 

ολόκληρης της κοινωνίας της Κολομβίας, 

κυρίως των θυμάτων και των οργανώσεων 

της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και των 

αναγκαστικά εκτοπισμένων ατόμων και 

των ηγετών της κυβέρνησης, και τη 

σημασία της διαφύλαξης της ασφάλειας 

και της προστασίας των υπερασπιστών των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ηγετών 

σε επίπεδο κοινοτήτων· καλεί την ΕΕ και 

τα κράτη μέλη της να διατηρήσουν την 

πολιτική και οικονομική στήριξη, μεταξύ 

άλλων, μέσω του κανονισμού ΜΑΣ, και 

ειδικότερα του άρθρο 5 παράγραφος 2, και 

του καταπιστευματικού ταμείου της ΕΕ για 

την Κολομβία, και υποστηρίζει τον ρόλο 

του ειδικού απεσταλμένου της ΥΕ/ΑΠ για 

την Κολομβία· ελπίζει ότι o Εθνικός 

Απελευθερωτικός Στρατός θα δεσμευτεί 

επίσης υπέρ της συνεχιζόμενης 

ειρηνευτικής διαδικασίας· 

59. επαναλαμβάνει την υποστήριξή του 

στην ειρηνευτική διαδικασία στην 

Κολομβία, η οποία είναι καθοριστική για 

το μέλλον του λαού της χώρας και για τη 

σταθεροποίηση της περιοχής της οποίας η 

εν λόγω χώρα αποτελεί μέρος, και 

αναλαμβάνει να υποστηρίξει την 

κυβέρνηση στην εφαρμογή της· τονίζει, εν 

προκειμένω, τη σημασία της συμμετοχής 

ολόκληρης της κοινωνίας της Κολομβίας, 

κυρίως των θυμάτων και των οργανώσεων 

της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και των 

αναγκαστικά εκτοπισμένων ατόμων και 

των ηγετών της κυβέρνησης, και τη 

σημασία της διαφύλαξης της ασφάλειας 

και της προστασίας των υπερασπιστών των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ηγετών 

σε επίπεδο κοινοτήτων· καλεί την ΕΕ και 

τα κράτη μέλη της να διατηρήσουν την 

πολιτική και οικονομική στήριξη, μεταξύ 

άλλων, μέσω του κανονισμού ΜΑΣ, και 

ειδικότερα του άρθρο 5 παράγραφος 2, και 

του καταπιστευματικού ταμείου της ΕΕ για 

την Κολομβία, και υποστηρίζει τον ρόλο 

του ειδικού απεσταλμένου της ΥΕ/ΑΠ για 

την Κολομβία· ελπίζει ότι o Εθνικός 

Απελευθερωτικός Στρατός θα δεσμευτεί 

επίσης υπέρ της συνεχιζόμενης 

ειρηνευτικής διαδικασίας· εκφράζει την 

ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, υπό 

την επίβλεψη του ΟΗΕ, οι 

Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της 

Κολομβίας (FARC) έχουν ολοκληρώσει 
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την παράδοση του οπλισμού τους· 

υποστηρίζει τη νέα αποστολή που 

συγκροτήθηκε από το Συμβούλιο 

Ασφαλείας του ΟΗΕ, για να συνδράμει τα 

μέλη των FARC να επανενταχθούν στην 

κοινωνία· χαιρετίζει τη σύναψη της 

διμερούς συμφωνίας κατάπαυσης του 

πυρός μεταξύ του Εθνικού 

Απελευθερωτικού Στρατού και της 

κυβέρνησης της Κολομβίας· 

Or. en 
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60. εκφράζει την έντονη ανησυχία του 

για τη σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης 

όσον αφορά τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και τις κοινωνικοοικονομικές 

συνθήκες στη Βενεζουέλα, σε ένα κλίμα 

αυξανόμενης πολιτικής και κοινωνικής 

αστάθειας· ζητεί από την κυβέρνηση της 

Βενεζουέλας να διαφυλάξει τη διάκριση 

και την ανεξαρτησία των εξουσιών και να 

αποκαταστήσει την πλήρη συνταγματική 

εξουσία της Εθνοσυνέλευσης· ζητεί, 

επίσης, από την κυβέρνηση της 

Βενεζουέλας να εξασφαλίσει την άμεση 

και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των 

πολιτικών κρατουμένων και να 

παρουσιάσει το συντομότερο δυνατόν ένα 

εκλογικό χρονοδιάγραμμα που θα 

επιτρέψει την πραγματοποίηση ελεύθερων 

και διαφανών εκλογικών διαδικασιών· 

καλεί τη διεθνή κοινότητα, τους 

περιφερειακούς φορείς και την ΑΕ/ΥΕ να 

προωθήσουν και να υποστηρίξουν μια 

ευρεία εθνική συμφωνία ως τη μόνη 

δυνατή λύση· ζητεί από την ΑΠ/ΥΕ να 

διερευνήσει ενεργά και άλλα μέτρα για την 

εποικοδομητική προώθηση της πολιτικής 

σταθερότητας στη χώρα· υπό αυτήν την 

έννοια, απορρίπτει κάθε προσπάθεια 

εκτροπής των συνταγματικά 

αναγνωρισμένων αρμοδιοτήτων της σε 

οποιοδήποτε άλλο σώμα· 

60. εκφράζει την έντονη ανησυχία του 

για τη σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης 

όσον αφορά τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και τις κοινωνικοοικονομικές 

συνθήκες στη Βενεζουέλα, σε ένα κλίμα 

αυξανόμενης πολιτικής και κοινωνικής 

αστάθειας· ζητεί από την κυβέρνηση της 

Βενεζουέλας να διαφυλάξει τη διάκριση 

και την ανεξαρτησία των εξουσιών και να 

αποκαταστήσει την πλήρη συνταγματική 

εξουσία της Εθνοσυνέλευσης· ζητεί, 

επίσης, από την κυβέρνηση της 

Βενεζουέλας να εξασφαλίσει την άμεση 

και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των 

πολιτικών κρατουμένων και να 

παρουσιάσει το συντομότερο δυνατόν ένα 

εκλογικό χρονοδιάγραμμα που θα 

επιτρέψει την πραγματοποίηση ελεύθερων 

και διαφανών εκλογικών διαδικασιών· 

καλεί τη διεθνή κοινότητα, τους 

περιφερειακούς φορείς και την ΑΕ/ΥΕ να 

προωθήσουν και να υποστηρίξουν μια 

ευρεία εθνική συμφωνία ως τη μόνη 

δυνατή λύση· ζητεί από την ΑΠ/ΥΕ να 

διερευνήσει ενεργά και άλλα μέτρα για την 

εποικοδομητική προώθηση της πολιτικής 

σταθερότητας στη χώρα· υπό αυτήν την 

έννοια, απορρίπτει κάθε προσπάθεια 

εκτροπής των συνταγματικά 

αναγνωρισμένων αρμοδιοτήτων της σε 

οποιοδήποτε άλλο σώμα· καταδικάζει 

απερίφραστα την απόφαση των αρχών 
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της Βενεζουέλας να προχωρήσουν στην 

εκλογή συνταγματικής συνέλευσης στις 

30 Ιουλίου 2017, δεδομένου ότι αυτό 

συνιστά παραβίαση της αρχής της 

διακρίσεως των εξουσιών και του 

σεβασμού του δικαιώματος των πολιτών 

να εκφράζουν ελεύθερα τις πολιτικές τους 

απόψεις μέσω δημοκρατικά εκλεγμένων 

και νόμιμων θεσμικών οργάνων· 

υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, από κοινού με πολλούς 

άλλους διεθνείς παράγοντες, δεν 

αναγνωρίζει τις εν λόγω εκλογές ή τυχόν 

μέτρα ή αποφάσεις που θα ληφθούν από 

την νεοσυσταθείσα συνέλευση, εξαιτίας 

των ερωτηματικών που εγείρονται και 

αφορούν την ουσιαστική της 

αντιπροσωπευτικότητα και νομιμότητα· 

εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την 

παράνομη δίωξη και καταστολή των 

δημοκρατικά εκλεγμένων μελών της 

Εθνοσυνέλευσης και την απομάκρυνση 

της Γενικής Εισαγγελέα και των μελών 

του Ανώτατου Δικαστηρίου από τη θέση 

τους· καλεί την κυβέρνηση να λάβει 

άμεσα μέτρα για αντιστροφή της πορείας 

των γεγονότων· καλεί όλα τα μέρη να 

απόσχουν από πράξεις βίας και ζητεί από 

τις αρχές να διασφαλίσουν τον πλήρη 

σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 

καλεί την Αντιπρόεδρο / Ύπατη 

Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα 

Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 

Ασφαλείας  και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

να εξετάσουν το ενδεχόμενο επιβολής 

περιοριστικών μέτρων σε ορισμένα 

άτομα, όπως τη δέσμευση των 

περιουσιακών στοιχείων, καθώς και να 

θέσουν περιορισμούς στην πρόσβαση στο 

έδαφος της ΕΕ όλων των προσώπων που 

εμπλέκονται σε σοβαρές παραβιάσεις των 

ανθρώπινων δικαιωμάτων στη 

Βενεζουέλα·  

Or. en 

 

 


