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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

59. Itenni l-appoġġ tiegħu għall-proċess 

ta' paċi fil-Kolombja, li hu deċiżiv għall-

futur tal-Kolombjani u għall-

istabbilizzazzjoni tar-reġjun li dan il-pajjiż 

huwa parti minnu, u jimpenja ruħu li 

jappoġġa lill-Gvern Kolombjan fl-

implimentazzjoni ta' dan il-proċess; jisħaq, 

f'dan ir-rigward, fuq l-importanza tal-

involviment sħiħ tas-soċjetà Kolombjana, 

b'mod partikolari l-vittmi u l-

organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, kif 

ukoll persuni spustati bil-forza, u tal-

kapijiet tal-gvern biex ikunu garantiti s-

sigurtà u l-protezzjoni tal-attivisti tad-

drittijiet tal-bniedem u tal-mexxejja tal-

komunità; iħeġġeġ lill-UE u lill-Istati 

Membri tagħha jibqgħu jagħtu l-appoġġ 

politiku u finanzjarju tagħhom, inkluż 

permezz tar-Regolament dwar l-Istrument 

tal-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp, b'mod 

partikolari l-Artikolu 5(2) tiegħu, u tal-

Fond Fiduċjarju tal-UE għall-Kolombja, u 

jappoġġa r-rwol tal-Mibgħut Speċjali tal-

VP/RGħ għall-Kolombja; jesprimi x-

xewqa tiegħu li l-Armata għal-Liberazzjoni 

Nazzjonali timpenja ruħha wkoll li tkompli 

bil-proċess ta' paċi; 

59. Itenni l-appoġġ tiegħu għall-proċess 

ta' paċi fil-Kolombja, li hu deċiżiv għall-

futur tal-Kolombjani u għall-

istabbilizzazzjoni tar-reġjun li dan il-pajjiż 

huwa parti minnu, u jimpenja ruħu li 

jappoġġa lill-Gvern Kolombjan fl-

implimentazzjoni ta' dan il-proċess; jisħaq, 

f'dan ir-rigward, fuq l-importanza tal-

involviment sħiħ tas-soċjetà Kolombjana, 

b'mod partikolari l-vittmi u l-

organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, kif 

ukoll persuni spustati bil-forza, u tal-

kapijiet tal-gvern biex ikunu garantiti s-

sigurtà u l-protezzjoni tal-attivisti tad-

drittijiet tal-bniedem u tal-mexxejja tal-

komunità; iħeġġeġ lill-UE u lill-Istati 

Membri tagħha jibqgħu jagħtu l-appoġġ 

politiku u finanzjarju tagħhom, inkluż 

permezz tar-Regolament dwar l-Istrument 

tal-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp, b'mod 

partikolari l-Artikolu 5(2) tiegħu, u tal-

Fond Fiduċjarju tal-UE għall-Kolombja, u 

jappoġġa r-rwol tal-Mibgħut Speċjali tal-

VP/RGħ għall-Kolombja; jesprimi x-

xewqa tiegħu li l-Armata għal-Liberazzjoni 

Nazzjonali timpenja ruħha wkoll li tkompli 

bil-proċess ta' paċi; jilqa' l-fatt li, taħt is-

superviżjoni tan-NU, il-Forzi Armati 

Rivoluzzjonarji tal-Kolombja (FARC) 

ċedew l-armi individwali tagħhom; 

jappoġġa l-missjoni l-ġdida stabbilita mill-

Kunsill tas-Sigurtà tan-NU sabiex il-

membri tal-FARC jiġu megħjuna 
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jintegraw mill-ġdid fis-soċjetà; jilqa' 

b'sodisfazzjon il-ftehim bilaterali għall-

waqfien mill-ġlied bejn l-Armata għal-

Liberazzjoni Nazzjonali u l-Gvern tal-

Kolombja; 

Or. en 
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60. Jesprimi t-tħassib serju tiegħu dwar 

is-sitwazzjoni li qed tiddeterjora serjament 

fir-rigward tad-demokrazija, tad-drittijiet 

tal-bniedem u tal-qagħda soċjoekonomika 

fil-Venezwela, fi klima dejjem akbar ta' 

instabbiltà politika u soċjali; jistieden lill-

Gvern Venezwelan biex jissalvagwardja s-

separazzjoni u l-indipendenza tal-fergħat 

tal-gvern, u biex jerġa' jistabbilixxi l-

awtorità kostituzzjonali sħiħa tal-

Assemblea Nazzjonali; jappella, barra 

minn hekk, lill-Gvern Venezwelan biex 

jiżgura l-ħelsien immedjat u mingħajr 

kundizzjonijiet tal-priġunieri politiċi kollha 

u biex jippreżenta, malajr kemm jista' jkun, 

kalendarju elettorali li jippermetti t-twettiq 

ta' proċessi elettorali ħielsa u trasparenti; 

jistieden lill-komunità internazzjonali, lill-

atturi reġjonali u lill-VP/RGħ biex 

jippromwovu u jappoġġaw ftehim 

nazzjonali wiesa' bħala l-unika soluzzjoni 

possibbli; jitlob lill-VP/RGħ tesplora 

b'mod attiv miżuri sabiex tippromwovi 

b'mod kostruttiv l-istabbilizzazzjoni 

politika tal-pajjiż; jirrifjuta, f'dan il-kuntest, 

kwalunkwe tentattiv li jiġu ddevjati lil 

kwalunkwe korp ieħor, is-setgħat tiegħu, 

rikonoxxuti mill-kostituzzjoni; 

60. Jesprimi t-tħassib serju tiegħu dwar 

is-sitwazzjoni li qed tiddeterjora serjament 

fir-rigward tad-demokrazija, tad-drittijiet 

tal-bniedem u tal-qagħda soċjoekonomika 

fil-Venezwela, fi klima dejjem akbar ta' 

instabbiltà politika u soċjali; jistieden lill-

Gvern Venezwelan biex jissalvagwardja s-

separazzjoni u l-indipendenza tal-fergħat 

tal-gvern, u biex jerġa' jistabbilixxi l-

awtorità kostituzzjonali sħiħa tal-

Assemblea Nazzjonali; jappella, barra 

minn hekk, lill-Gvern Venezwelan biex 

jiżgura l-ħelsien immedjat u mingħajr 

kundizzjonijiet tal-priġunieri politiċi kollha 

u biex jippreżenta, malajr kemm jista' jkun, 

kalendarju elettorali li jippermetti t-twettiq 

ta' proċessi elettorali ħielsa u trasparenti; 

jistieden lill-komunità internazzjonali, lill-

atturi reġjonali u lill-VP/RGħ biex 

jippromwovu u jappoġġaw ftehim 

nazzjonali wiesa' bħala l-unika soluzzjoni 

possibbli; jitlob lill-VP/RGħ tesplora 

b'mod attiv miżuri sabiex tippromwovi 

b'mod kostruttiv l-istabbilizzazzjoni 

politika tal-pajjiż; jirrifjuta, f'dan il-kuntest, 

kwalunkwe tentattiv li jiġu ddevjati lil 

kwalunkwe korp ieħor, is-setgħat tiegħu, 

rikonoxxuti mill-kostituzzjoni; jiċħad bil-

qawwa d-deċiżjoni tal-awtoritajiet tal-

Venezwela biex jissoktaw bl-elezzjoni ta' 

Assemblea Kostitwenti fit-

30 ta' Lulju 2017, peress li dan ikun bi 
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ksur tas-separazzjoni tal-poteri u tar-

rispett għad-dritt taċ-ċittadini li jesprimu 

b'mod liberu l-opinjonijiet politiċi 

tagħhom permezz ta' istituzzjonijiet 

leġittimi u eletti demokratikament; 

ifakkar li-Parlament Ewropew, flimkien 

ma' bosta atturi internazzjonali oħra, ma 

jirrikonoxxix dawk l-elezzjonijiet jew 

kwalunkwe azzjoni jew deċiżjoni meħuda 

mill-assemblea stabbilita ġdida, minħabba 

t-tħassib dwar il-leġittimità u r-

rappreżentattività efettiva tagħha; 

jesprimi t-tħassib serju tiegħu dwar il-

prosekuzzjoni u r-ripressjoni illegali ta' 

membri eletti demokratikament tal-

Assemblea Nazzjonali u t-tkeċċija tal-

Prosekutur Ġenerali u ta' membri tal-

Qorti Suprema; jistieden lill-Gvern jieħu 

miżuri urġenti biex jindirizza l-

iżvolġiment tal-każ; jistieden lill-partijiet 

kollha biex iżommu lura mill-vjolenza u 

jitlob lill-awtoritajiet jiżguraw rispett sħiħ 

għad-drittijiet tal-bniedem; jistieden lill-

VP/RGħ u lill-Kunsill Ewropew 

jikkunsidraw miżuri restrittivi 

personalizzati bħall-iffriżar ta' assi, kif 

ukoll it-tqegħid ta' restrizzjonijiet fuq l-

aċċess għat-territorju tal-UE għal dawk 

kollha involuti fi ksur serju tad-drittijiet 

tal-bniedem fil-Venezwela; 

Or. en 

 

 


