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6.9.2017 A8-0268/3 

Amendement  3 

Javi López, rapporteur 

 

Verslag A8-0268/2017 

Javi López 

De politieke betrekkingen van de EU met Latijns-Amerika 

2017/2027(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 59 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

59. betuigt opnieuw zijn steun aan het 

vredesproces in Colombia, dat 

doorslaggevend is voor de toekomst van de 

Colombianen en voor de stabilisering van 

de regio waar Colombia deel van uitmaakt, 

en verbindt zich ertoe de Colombiaanse 

regering te steunen bij de uitvoering ervan; 

onderstreept in dit verband dat het 

belangrijk is dat de gehele Colombiaanse 

samenleving hierbij betrokken wordt, met 

name slachtoffers en maatschappelijke 

organisaties, evenals gedwongen 

ontheemde personen, alsook leden van de 

regering, en dat de veiligheid en 

bescherming van mensenrechtenactivisten 

en gemeenschapsleiders wordt 

gegarandeerd; verzoekt de EU en haar 

lidstaten met klem door te gaan met het 

geven van politieke en financiële steun, 

waaronder middels de verordening tot 

vaststelling van een 

financieringsinstrument voor 

ontwikkelingssamenwerking, en in het 

bijzonder artikel 5, lid 2, daarvan, en het 

EU-trustfonds voor Colombia, en steunt de 

rol van de speciale gezant voor Colombia 

van de VV/HV; spreekt de wens uit dat 

ook het Nationaal Bevrijdingsleger zich 

aan het lopende vredesproces committeert; 

59. betuigt opnieuw zijn steun aan het 

vredesproces in Colombia, dat 

doorslaggevend is voor de toekomst van de 

Colombianen en voor de stabilisering van 

de regio waar Colombia deel van uitmaakt, 

en verbindt zich ertoe de Colombiaanse 

regering te steunen bij de uitvoering ervan; 

onderstreept in dit verband dat het 

belangrijk is dat de gehele Colombiaanse 

samenleving hierbij betrokken wordt, met 

name slachtoffers en maatschappelijke 

organisaties, evenals gedwongen 

ontheemde personen, alsook leden van de 

regering, en dat de veiligheid en 

bescherming van mensenrechtenactivisten 

en gemeenschapsleiders wordt 

gegarandeerd; verzoekt de EU en haar 

lidstaten met klem door te gaan met het 

geven van politieke en financiële steun, 

waaronder middels de verordening tot 

vaststelling van een 

financieringsinstrument voor 

ontwikkelingssamenwerking, en in het 

bijzonder artikel 5, lid 2, daarvan, en het 

EU-trustfonds voor Colombia, en steunt de 

rol van de speciale gezant voor Colombia 

van de VV/HV; spreekt de wens uit dat 

ook het Nationaal Bevrijdingsleger zich 

aan het lopende vredesproces committeert; 

is ingenomen met het feit dat de 

Revolutionaire Strijdkrachten van 

Colombia (FARC) onder auspiciën van de 

VN de inlevering van individuele wapens 
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hebben afgerond; steunt de nieuwe door 

de VN-Veiligheidsraad vastgestelde missie 

die als doel heeft de FARC-leden te 

helpen om te re-integreren in de 

samenleving; is ingenomen met de 

bilaterale staakt-het-vuren-overeenkomst 

tussen het Nationaal Bevrijdingsleger en 

de regering van Colombia; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0268/4 

Amendement  4 

Javi López, rapporteur 

 

Verslag A8-0268/2017 

Javi López 

De politieke betrekkingen van de EU met Latijns-Amerika 

2017/2027(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 60 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

60. maakt zich ernstige zorgen over de 

sterk verslechterende situatie met 

betrekking tot de democratie, de 

mensenrechten en de sociaaleconomische 

omstandigheden in Venezuela, in een 

klimaat van toenemende politieke en 

maatschappelijke instabiliteit; verzoekt de 

Venezolaanse regering de scheiding der 

machten en de onafhankelijkheid van 

instituties te waarborgen, en de volledige 

grondwettelijke autoriteit van de Nationale 

Vergadering te herstellen; verzoekt de 

Venezolaanse regering daarnaast alle 

politieke gevangen onmiddellijk en 

onvoorwaardelijk vrij te laten, en zo 

spoedig mogelijk een kalender voor vrije 

en transparante verkiezingen vast te stellen; 

verzoekt de internationale gemeenschap, de 

regionale actoren en de VV/HV een brede 

nationale regering te bevorderen en te 

steunen, als de enig mogelijke oplossing; 

verzoekt de VV/HV actief te onderzoeken 

welke andere mogelijkheden er nog zijn 

om op constructieve wijze een bijdrage te 

leveren aan de politieke stabilisering van 

het land; verwerpt in dit verband elke 

poging om de grondwettelijk erkende 

bevoegdheden van de Nationale 

Vergadering over te dragen aan een ander 

orgaan; 

60. maakt zich ernstige zorgen over de 

sterk verslechterende situatie met 

betrekking tot de democratie, de 

mensenrechten en de sociaaleconomische 

omstandigheden in Venezuela, in een 

klimaat van toenemende politieke en 

maatschappelijke instabiliteit; verzoekt de 

Venezolaanse regering de scheiding der 

machten en de onafhankelijkheid van 

instituties te waarborgen, en de volledige 

grondwettelijke autoriteit van de Nationale 

Vergadering te herstellen; verzoekt de 

Venezolaanse regering daarnaast alle 

politieke gevangen onmiddellijk en 

onvoorwaardelijk vrij te laten, en zo 

spoedig mogelijk een kalender voor vrije 

en transparante verkiezingen vast te stellen; 

verzoekt de internationale gemeenschap, de 

regionale actoren en de VV/HV een brede 

nationale regering te bevorderen en te 

steunen, als de enig mogelijke oplossing; 

verzoekt de VV/HV actief te onderzoeken 

welke andere mogelijkheden er nog zijn 

om op constructieve wijze een bijdrage te 

levere aan de politieke stabilisering van het 

land; verwerpt in dit verband elke poging 

om de grondwettelijk erkende 

bevoegdheden van de Nationale 

Vergadering over te dragen aan een ander 

orgaan; verwerpt ten stelligste het besluit 

van de Venezolaanse autoriteiten om op 

30 juli 2017 verkiezingen te houden voor 
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een grondwetgevende vergadering, 

aangezien zij een inbreuk vormden op de 

scheiding der machten en op de 

eerbiediging van het recht van burgers om 

hun politieke opvattingen vrijelijk te uiten 

door middel van democratisch gekozen en 

legitieme instituties; herinnert eraan dat 

het Europees Parlement, net als vele 

andere internationale actoren, deze 

verkiezingen en eventuele door deze 

nieuw opgerichte vergadering genomen 

maatregelen en besluiten, niet erkent, 

gezien de zorgen die er zijn over de 

daadwerkelijke representativiteit en 

legitimiteit ervan; spreekt zijn ernstige 

bezorgdheid uit over de illegale vervolging 

en onderdrukking van democratisch 

gekozen leden van de Nationale 

Vergadering alsook over het ontslag van 

de openbaar aanklager en leden van de 

Hoge Raad; dringt er bij de regering op 

aan snel maatregelen te treffen om deze 

gebeurtenissen terug te draaien; dringt er 

bij alle partijen op aan zich te onthouden 

van geweld en verzoekt de autoriteiten om 

de eerbiediging van de mensenrechten 

volledig te waarborgen; dringt er bij de 

VV/HV op aan na te denken over tegen 

individuele personen gerichte restrictieve 

maatregelen, zoals de bevriezing van 

activa en het opleggen van beperkingen 

met betrekking tot de toegang tot het 

grondgebied van de EU voor alle 

personen die betrokken zijn bij ernstige 

mensenrechtenschendingen in Venezuela; 

Or. en 

 

 


