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59. znova izraža podporo mirovnemu 

procesu v Kolumbiji, ki je odločilen za 

prihodnost Kolumbijcev in stabilizacijo 

regije, kjer je ta država, ter podpira 

kolumbijsko vlado pri izvajanju mirovnega 

sporazuma; v zvezi s tem poudarja, da je 

treba k temu pritegniti celotno kolumbijsko 

družbo, zlasti žrtve in organizacije civilne 

družbe ter prisilno razseljene osebe, in da 

mora vlada zagotoviti varnost in varstvo 

aktivistov za človekove pravice in 

voditeljev skupnosti; poziva EU in njene 

države članice, naj nadaljujejo politično in 

finančno podporo, vključno z uredbo o 

instrumentu za financiranje razvojnega 

sodelovanja (člen 5(2)) in skrbniškim 

skladom EU za Kolumbijo, ter podpira 

vlogo posebnega odposlanca visoke 

predstavnice Unije za zunanje zadeve in 

varnostno politiko in podpredsednice 

Komisije v Kolumbijo; izraža željo, da bi 

se mirovnemu procesu pridružila tudi 

Nacionalna osvobodilna vojska (ELN); 

59. znova izraža podporo mirovnemu 

procesu v Kolumbiji, ki je odločilen za 

prihodnost Kolumbijcev in stabilizacijo 

regije, kjer je ta država, ter podpira 

kolumbijsko vlado pri njegovem izvajanju; 

v zvezi s tem poudarja, da je treba k temu 

pritegniti celotno kolumbijsko družbo, 

zlasti žrtve in organizacije civilne družbe 

ter prisilno razseljene osebe, in da morajo 

vladni voditelji zagotoviti varnost in 

varstvo aktivistov za človekove pravice in 

voditeljev skupnosti; poziva EU in njene 

države članice, naj nadaljujejo politično in 

finančno podporo, vključno z uredbo o 

instrumentu za financiranje razvojnega 

sodelovanja (zlasti člen 5(2)) in skrbniškim 

skladom EU za Kolumbijo, ter podpira 

vlogo posebnega odposlanca visoke 

predstavnice Unije za zunanje zadeve in 

varnostno politiko in podpredsednice 

Komisije v Kolumbijo; izraža željo, da bi 

se mirovnemu procesu pridružila tudi 

Nacionalna osvobodilna vojska (ELN); 

pozdravlja, da so Oborožene 

revolucionarne sile Kolumbije (FARC) 

pod nadzorom Združenih narodov izvedle 

predajo osebnega orožja; podpira novo 

misijo, ki jo je varnostni svet Združenih 

narodov vzpostavil, da bi članom sil 

FARC pomagal pri ponovni vključitvi v 

družbo; pozdravlja dvostranski sporazum 

o prekinitvi ognja med Nacionalno 
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osvobodilno vojsko in vlado Kolumbije; 

Or. en 
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60. izraža globoko zaskrbljenost zaradi 

resnega poslabšanja razmer na področju 

demokracije in človekovih pravic ter 

socialno-ekonomskih razmer v Venezueli, 

kjer vse bolj prevladuje ozračje politične in 

socialne nestabilnosti; poziva venezuelsko 

vlado, naj ohrani delitev in neodvisnost vej 

oblasti ter nacionalni skupščini v celoti 

povrne ustavno oblast; poziva jo tudi, naj 

zagotovi takojšnji in brezpogojni izpust 

vseh političnih zapornikov ter čim prej 

predstavi volilni koledar, ki bo omogočil 

izvajanje svobodnih in preglednih volilnih 

postopkov; poziva mednarodno skupnost, 

regijske akterje in visoko 

predstavnico/podpredsednico, naj se 

zavzamejo za vsesplošen narodni sporazum 

kot edino možno rešitev in ga podprejo; 

poziva visoko 

predstavnico/podpredsednico, naj dejavno 

išče druge ukrepe za konstruktivno 

spodbujanje politične stabilizacije te 

države; v tem smislu zavrača vse poskuse, 

da bi ustavno priznane pristojnosti podelili 

kateremu drugemu organu; 

60. izraža globoko zaskrbljenost zaradi 

resnega poslabšanja razmer na področju 

demokracije in človekovih pravic ter 

socialno-ekonomskih razmer v Venezueli, 

kjer vse bolj prevladuje ozračje politične in 

socialne nestabilnosti; poziva venezuelsko 

vlado, naj ohrani delitev in neodvisnost vej 

oblasti ter nacionalni skupščini v celoti 

povrne ustavno oblast; poziva jo tudi, naj 

zagotovi takojšnji in brezpogojni izpust 

vseh političnih zapornikov ter čim prej 

predstavi volilni koledar, ki bo omogočil 

izvajanje svobodnih in preglednih volilnih 

postopkov; poziva mednarodno skupnost, 

regijske akterje in visoko 

predstavnico/podpredsednico, naj se 

zavzamejo za vsesplošen narodni sporazum 

kot edino možno rešitev in ga podprejo; 

poziva visoko 

predstavnico/podpredsednico, naj dejavno 

išče druge ukrepe za konstruktivno 

spodbujanje politične stabilizacije te 

države; v tem smislu zavrača vse poskuse, 

da bi ustavno priznane pristojnosti podelili 

kateremu drugemu organu; odločno 

zavrača odločitev venezuelskih oblasti, da 

30. julija 2017 le izvedejo volitve 

ustavodajne skupščine, saj to pomeni 

kršitev delitve oblasti in spoštovanja 

pravic državljanov, da prek demokratično 

izvoljenih in legitimnih institucij 

svobodno izražajo svoje politično 
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prepričanje; opozarja, da Evropski 

parlament – skupaj s številnimi drugimi 

mednarodnimi akterji – ne priznava niti 

teh volitev niti kakršnih koli ukrepov in 

sklepov, ki jih je sprejela ta 

novoustanovljena skupščina, saj obstajajo 

pomisleki glede njene dejanske 

reprezentativnosti in legitimnosti; izraža 

globoko zaskrbljenost zaradi nezakonitega 

preganjanja in zatiranja demokratično 

izvoljenih članov nacionalne skupščine in 

zaradi odpustitve generalne tožilke in 

članov vrhovnega sodišča; poziva vlado, 

naj sprejme nujne ukrepe in tako 

spremeni tok dogodkov; poziva vse strani, 

naj se vzdržijo nasilja, oblasti pa poziva, 

naj zagotovijo polno spoštovanje 

človekovih pravic; poziva 

podpredsednico/visoko predstavnico in 

Evropski svet, naj razmislita o usmerjenih 

omejevalnih ukrepih proti posameznikom, 

kot sta zamrznitev sredstev in omejitev 

dostopa na ozemlje EU, in sicer v zvezi z 

vsemi osebami, ki sodelujejo pri hudih 

kršitvah človekovih pravic v Venezueli; 

Or. en 

 

 


