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59. kinnitab oma toetust Colombia 

rahuprotsessile, millel on otsustav tähtsus 

riigi elanike tuleviku ja nende riigi 

asukohapiirkonna stabiliseerimise 

seisukohalt, ning kohustub toetama 

Colombia valitsust selle elluviimisel; 

sellega seoses rõhutab, kui tähtis on 

kaasata kogu Colombia ühiskond, eelkõige 

ohvrid, kodanikuühiskonna 

organisatsioonid, sunniviisiliselt 

ümberasustatud isikud ning valitsuse juhid 

inimõiguslaste ja kogukonnajuhtide kaitse 

ja ohutuse tagamisse; nõuab, et EL ja selle 

liikmesriigid jätkaksid poliitilise ja rahalise 

toetuse andmist, sealhulgas arengukoostöö 

rahastamisvahendi määruse, eelkõige selle 

artikli 5 lõike 2 põhjal ja Colombia 

toetamiseks loodud ELi usaldusfondi 

kaudu, ning toetab komisjoni asepresidendi 

ja kõrge esindaja erisaadiku rolli 

Colombias; väljendab soovi, et ka 

Rahvuslik Vabastusarmee osaleks 

käimasolevas rahuprotsessis; 

59. kinnitab oma toetust Colombia 

rahuprotsessile, millel on otsustav tähtsus 

riigi elanike tuleviku ja nende riigi 

asukohapiirkonna stabiliseerimise 

seisukohalt, ning kohustub toetama 

Colombia valitsust selle elluviimisel; 

sellega seoses rõhutab, kui tähtis on 

kaasata kogu Colombia ühiskond, eelkõige 

ohvrid, kodanikuühiskonna 

organisatsioonid, sunniviisiliselt 

ümberasustatud isikud ning valitsuse juhid 

inimõiguslaste ja kogukonnajuhtide kaitse 

ja ohutuse tagamisse; nõuab, et EL ja selle 

liikmesriigid jätkaksid poliitilise ja rahalise 

toetuse andmist, sealhulgas arengukoostöö 

rahastamisvahendi määruse, eelkõige selle 

artikli 5 lõike 2 põhjal ja Colombia 

toetamiseks loodud ELi usaldusfondi 

kaudu, ning toetab komisjoni asepresidendi 

ja kõrge esindaja erisaadiku rolli 

Colombias; väljendab soovi, et ka 

Rahvuslik Vabastusarmee osaleks 

käimasolevas rahuprotsessis; väljendab 

heameelt seoses asjaoluga, et Colombia 

Revolutsioonilised Relvajõud (FARC) on 

ÜRO järelevalve all viinud lõpule isiklike 

relvade loovutamise; toetab ÜRO 

Julgeolekunõukogu loodud uut missiooni, 

mille eesmärk on aidata FARCi liikmetel 

taasintegreeruda ühiskonda; tervitab 

kahepoolset relvarahukokkulepet 

Rahvusliku Vabastusarmee ning 
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Colombia valitsuse vahel; 

Or. en 
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60. väljendab sügavat muret tõsiselt 

halveneva demokraatia, inimõiguste ja 

sotsiaalmajandusliku olukorra pärast 

Venezuelas, kus levib poliitiline ja 

sotsiaalne ebastabiilsus; palub Venezuela 

valitsusel kaitsta võimude lahusust ja 

võimuorganite sõltumatust ning taastada 

täies ulatuses rahvusassamblee 

põhiseaduslik pädevus; lisaks kutsub 

Venezuela valitsust üles tagama kõigi 

poliitvangide viivitamatu ja tingimusteta 

vabastamise ning esitama võimalikult 

kiiresti valimiste ajakava, mis võimaldab 

toimuda vabadel ja läbipaistvatel 

valimistel; kutsub rahvusvahelist 

kogukonda, piirkondlikke osalejaid ning 

asepresidenti ja kõrget esindajat üles 

toetama ja edendama laiapõhjalist 

rahvuslikku kokkulepet kui ainuvõimalikku 

lahendust; palub asepresidenti ja kõrget 

esindajat uurida, milliste muude 

abinõudega saaks konstruktiivselt 

edendada riigi poliitilist stabiliseerimist; 

lükkab seoses sellega tagasi kõik katsed 

anda rahvusassamblee põhiseaduslikult 

tunnustatud volitused üle mis tahes muule 

organile; 

60. väljendab sügavat muret tõsiselt 

halveneva demokraatia, inimõiguste ja 

sotsiaalmajandusliku olukorra pärast 

Venezuelas, kus levib poliitiline ja 

sotsiaalne ebastabiilsus; palub Venezuela 

valitsusel kaitsta võimude lahusust ja 

võimuorganite sõltumatust ning taastada 

täies ulatuses rahvusassamblee 

põhiseaduslik pädevus; lisaks kutsub 

Venezuela valitsust üles tagama kõigi 

poliitvangide viivitamatu ja tingimusteta 

vabastamise ning esitama võimalikult 

kiiresti valimiste ajakava, mis võimaldab 

toimuda vabadel ja läbipaistvatel 

valimistel; kutsub rahvusvahelist 

kogukonda, piirkondlikke osalejaid ning 

asepresidenti ja kõrget esindajat üles 

toetama ja edendama laiapõhjalist 

rahvuslikku kokkulepet kui ainuvõimalikku 

lahendust; palub asepresidenti ja kõrget 

esindajat uurida, milliste muude 

abinõudega saaks konstruktiivselt 

edendada riigi poliitilist stabiliseerimist; 

lükkab seoses sellega tagasi kõik katsed 

anda rahvusassamblee põhiseaduslikult 

tunnustatud volitused üle mis tahes muule 

organile; lükkab kindlalt tagasi Venezuela 

ametivõimude otsuse viia 30. juulil 2017. 

aastal läbi põhiseadusliku kogu valimised, 

kuna sellega rikutakse võimude lahususe 

põhimõtet ja ei austata kodanike õigust 

vabalt väljendada oma poliitilisi 
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seisukohti demokraatlikult valitud ja 

legitiimsete institutsioonide kaudu; 

tuletab meelde, et Euroopa Parlament 

koos mitmete muude rahvusvaheliste 

osalejatega ei tunnista neid valimisi ega 

vastasutatud kogu tegevust ja otsuseid, 

seoses selle institutsiooni esinduslikkust ja 

legitiimsust puudutavate probleemidega; 

väljendab sügavat muret seoses 

demokraatlikult valitud rahvusassamblee 

liikmete ebaseadusliku süüdistamise ja 

vastutusele võtmisega ning peaprokuröri 

ja ülemkohtu liikmete ametist 

tagandamisega; kutsub valitsust üles 

võtma kiireloomulisi meetmeid olukorra 

parandamiseks; kutsub kõiki osapooli 

üles hoiduma vägivallast ning nõuab, et 

ametivõimud tagaksid inimõiguste täieliku 

austamise; kutsub asepresidenti ja kõrget 

esindajat ning Euroopa Ülemkogu üles 

kaaluma isikupõhiste piiravate meetmete 

võtmist, näiteks kõigi Venezuelas 

inimõiguste rasketes rikkumistes 

osalenute varade külmutamist ning nende 

ELi territooriumile juurdepääsu 

piiramist; 

Or. en 

 

 


