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Javi López, föredragande 

 

Betänkande A8-0268/2017 

Javi López 

EU:s politiska förbindelser med Latinamerika 

2017/2027(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 59 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

59. Europaparlamentet upprepar sitt 

stöd för fredsprocessen i Colombia, som är 

avgörande för colombianernas framtid och 

för stabiliteten i den region som landet är 

en del av, och åtar sig att stödja Colombias 

regering i genomförandet av freden. 

Parlamentet betonar i detta sammanhang 

vikten av att involvera hela det 

colombianska samhället, särskilt offer och 

civilsamhällesorganisationer samt 

människor som fördrivits och tvingats 

lämna sina hem, och vikten av att ledare 

för regeringen garanterar säkerhet och 

skydd för människorättsaktivister och 

lokala ledare. Parlamentet uppmanar 

eftertryckligen EU och dess medlemsstater 

att fortsätta med sitt politiska och 

finansiella stöd, även genom IDC-

förordningen (artikel 5.2) och EU:s 

förvaltningsfond för Colombia, och stöder 

rollen för vice ordförandens/den höga 

representantens särskilda sändebud för 

Colombia. Parlamentet uttrycker sin 

önskan att även Nationella befrielsearmén 

ska åta sig att medverka i den pågående 

fredsprocessen. 

59. Europaparlamentet upprepar sitt 

stöd för fredsprocessen i Colombia, som är 

avgörande för colombianernas framtid och 

för stabiliteten i den region som landet är 

en del av, och åtar sig att stödja Colombias 

regering i genomförandet av freden. 

Parlamentet betonar i detta sammanhang 

vikten av att involvera hela det 

colombianska samhället, särskilt offer och 

civilsamhällesorganisationer samt 

människor som fördrivits och tvingats 

lämna sina hem, och vikten av att ledare 

för regeringen garanterar säkerhet och 

skydd för människorättsaktivister och 

lokala ledare. Parlamentet uppmanar 

eftertryckligen EU och dess medlemsstater 

att fortsätta med sitt politiska och 

finansiella stöd, även genom IDC-

förordningen (artikel 5.2) och EU:s 

förvaltningsfond för Colombia, och stöder 

rollen för vice ordförandens/den höga 

representantens särskilda sändebud för 

Colombia. Parlamentet uttrycker sin 

önskan att även Nationella befrielsearmén 

ska åta sig att medverka i den pågående 

fredsprocessen. Parlamentet välkomnar 

att Colombias revolutionära beväpnade 

styrkor (Farc) under FN:s överinseende 

har genomfört överlämnandet av 

personliga vapen. Parlamentet stöder det 

nya uppdrag som inrättats av FN:s 

säkerhetsråd för att hjälpa Farc-

medlemmar att återintegreras i samhället. 
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Parlamentet välkomnar det bilaterala 

avtalet om eldupphör mellan nationella 

befrielsearmén och Colombias regering. 

Or. en 
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Javi López, föredragande 

 

Betänkande A8-0268/2017 

Javi López 

EU:s politiska förbindelser med Latinamerika 

2017/2027(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 60 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

60. Europaparlamentet uttrycker sin 

djupa oro över den allvarligt försämrade 

situationen när det gäller demokrati, 

mänskliga rättigheter och den 

samhällsekonomiska situationen i 

Venezuela, i ett alltmer instabilt politiskt 

och socialt klimat. Parlamentet uppmanar 

Venezuelas regering att bevara en 

åtskillnad och ett oberoende mellan de 

olika regerings- och maktinstanserna, och 

att på nytt ge nationalförsamlingen fulla 

konstitutionella befogenheter. Parlamentet 

uppmanar dessutom de styrande i 

Venezuela att säkerställa omedelbart och 

villkorslöst frisläppande av alla politiska 

fångar, och att så snart som möjligt 

presentera en tidsplan för val, så att fria 

och öppna valprocesser kan äga rum. 

Parlamentet uppmanar det internationella 

samfundet, regionala aktörer och vice 

ordföranden/den höga representanten att 

främja och stödja ett brett nationellt 

samförstånd som enda möjliga lösning. 

Parlamentet uppmanar vice 

ordföranden/den höga representanten att 

aktivt undersöka andra åtgärder för att på 

ett konstruktivt sätt stödja den politiska 

stabiliseringen av landet. Parlamentet 

avvisar i detta sammanhang alla försök att 

avleda parlamentets konstitutionellt 

erkända befogenheter till något annat 

organ. 

60. Europaparlamentet uttrycker sin 

djupa oro över den allvarligt försämrade 

situationen när det gäller demokrati, 

mänskliga rättigheter och den 

samhällsekonomiska situationen i 

Venezuela, i ett alltmer instabilt politiskt 

och socialt klimat. Parlamentet uppmanar 

Venezuelas regering att bevara en 

åtskillnad och ett oberoende mellan de 

olika regerings- och maktinstanserna, och 

att på nytt ge nationalförsamlingen fulla 

konstitutionella befogenheter. Parlamentet 

uppmanar dessutom de styrande i 

Venezuela att säkerställa omedelbart och 

villkorslöst frisläppande av alla politiska 

fångar, och att så snart som möjligt 

presentera en tidsplan för val, så att fria 

och öppna valprocesser kan äga rum. 

Parlamentet uppmanar det internationella 

samfundet, regionala aktörer och vice 

ordföranden/den höga representanten att 

främja och stödja ett brett nationellt 

samförstånd som enda möjliga lösning. 

Parlamentet uppmanar vice 

ordföranden/den höga representanten att 

aktivt undersöka andra åtgärder för att på 

ett konstruktivt sätt stödja den politiska 

stabiliseringen av landet. Parlamentet 

avvisar i detta sammanhang alla försök att 

avleda parlamentets konstitutionellt 

erkända befogenheter till något annat 

organ. Parlamentet avvisar med kraft 
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beslutet av myndigheterna i Venezuela att 

gå vidare med valet till en konstituerande 

församling den 30 juli 2017, eftersom 

detta står i strid med principen om 

maktdelning och respekt för 

medborgarnas rätt att fritt uttrycka sina 

politiska åsikter genom demokratiskt 

valda och legitima institutioner. 

Parlamentet påminner om att 

Europaparlamentet, liksom många andra 

internationella aktörer, inte erkänner 

detta val eller andra beslut och åtgärder 

som vidtagits av den nyligen inrättade 

församlingen, eftersom det kan 

ifrågasättas om den verkligen är 

representativ och legitim. Parlamentet 

uttrycker sin djupa oro över att 

demokratiskt valda ledamöter av 

nationalförsamlingen utsätts för olagliga 

förföljelser och åtal samt över att 

riksåklagaren och ledamöter av högsta 

domstolen avskedats. Parlamentet 

uppmanar regeringen att utan dröjsmål 

anta åtgärder för att leda 

händelseutvecklingen i rätt riktning. 

Parlamentet uppmanar samtliga parter att 

avhålla sig från våld och ber 

myndigheterna att garantera full respekt 

för de mänskliga rättigheterna. 

Parlamentet uppmanar vice 

ordföranden/den höga representanten och 

Europeiska rådet att överväga restriktiva 

åtgärder mot vissa personer, såsom 

frysning av tillgångar samt restriktioner 

avseende tillträde till EU:s territorium för 

samtliga personer som medverkat till de 

allvarliga människorättskränkningarna i 

Venezuela. 

Or. en 

 

 


