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Projekt rezolucji Poprawka 

59. powtarza swoje wsparcie dla 

procesu pokojowego w Kolumbii, który ma 

decydujące znaczenie dla przyszłości 

obywateli tego kraju i stabilności w 

regionie, którego część stanowi, oraz 

zobowiązuje się do wsparcia rządu 

kolumbijskiego w realizacji tego procesu; 

w związku z tym podkreśla znaczenie 

zaangażowania całego społeczeństwa 

kolumbijskiego, w szczególności 

organizacji ofiar i społeczeństwa 

obywatelskiego, a także osób przymusowo 

wysiedlonych oraz zagwarantowania przez 

czołowych przedstawicieli rządu 

bezpieczeństwa i ochrony działaczom na 

rzecz praw człowieka i liderom 

społeczności; wzywa UE i jej państwa 

członkowskie do kontynuowania swojego 

wsparcia politycznego i finansowego, w 

tym w ramach rozporządzenia 

ustanawiającego Instrument Finansowania 

Współpracy na rzecz Rozwoju, 

w szczególności art. 5 ust. 2, a także 

funduszu powierniczego Unii na rzecz 

Kolumbii, oraz wspiera rolę specjalnego 

wysłannika wiceprzewodniczącej / 

wysokiej przedstawiciel Unii ds. Kolumbii; 

wyraża nadzieję, że Armia Wyzwolenia 

Narodowego także zaangażuje się w 

trwający proces pokojowy; 

59. powtarza swoje wsparcie dla 

procesu pokojowego w Kolumbii, który ma 

decydujące znaczenie dla przyszłości 

obywateli tego kraju i stabilności w 

regionie, którego część stanowi, oraz 

zobowiązuje się do wsparcia rządu 

kolumbijskiego w realizacji tego procesu; 

w związku z tym podkreśla znaczenie 

zaangażowania całego społeczeństwa 

kolumbijskiego, w szczególności 

organizacji ofiar i społeczeństwa 

obywatelskiego, a także osób przymusowo 

wysiedlonych oraz zagwarantowania przez 

czołowych przedstawicieli rządu 

bezpieczeństwa i ochrony działaczom na 

rzecz praw człowieka i liderom 

społeczności; wzywa UE i jej państwa 

członkowskie do kontynuowania swojego 

wsparcia politycznego i finansowego, w 

tym w ramach rozporządzenia 

ustanawiającego Instrument Finansowania 

Współpracy na rzecz Rozwoju, 

w szczególności art. 5 ust. 2, a także 

funduszu powierniczego Unii na rzecz 

Kolumbii, oraz wspiera rolę specjalnego 

wysłannika wiceprzewodniczącej / 

wysokiej przedstawiciel Unii ds. Kolumbii; 

wyraża nadzieję, że Armia Wyzwolenia 

Narodowego także zaangażuje się w 

trwający proces pokojowy; z 

zadowoleniem przyjmuje fakt, że pod 

nadzorem ONZ Rewolucyjne Siły Zbrojne 

Kolumbii (FARC) zakończyły proces 
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składania broni; popiera nową misję 

ustanowioną przez Radę Bezpieczeństwa 

ONZ, aby pomóc członkom FARC w 

reintegracji ze społeczeństwem; z 

zadowoleniem przyjmuje dwustronne 

porozumienie o zawieszeniu broni między 

Armią Wyzwolenia Narodowego a rządem 

Kolumbii; 

Or. en 
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60. wyraża głębokie zaniepokojenie 

poważnie pogarszającą się sytuacją pod 

względem demokracji i praw człowieka 

oraz sytuacją społeczno-gospodarczą w 

Wenezueli, w klimacie pogłębiającej się 

niestabilności politycznej i społecznej; 

wzywa wenezuelski rząd do 

zagwarantowania podziału i niezależności 

różnych organów władz państwowych oraz 

do przywrócenia Zgromadzeniu 

Narodowemu pełnej władzy 

konstytucyjnej; ponadto wzywa 

wenezuelski rząd do zapewnienia 

natychmiastowego i bezwarunkowego 

zwolnienia wszystkich więźniów 

politycznych oraz do przedstawienia, 

najwcześniej jak to możliwe, kalendarza 

wyborczego, który umożliwi 

przeprowadzenie wolnych i przejrzystych 

procedur wyborczych; wzywa społeczność 

międzynarodową, podmioty regionalne 

oraz wiceprzewodniczącą/wysoką 

przedstawiciel do promowania i wspierania 

kompleksowego porozumienia 

narodowego jako jedynego możliwego 

rozwiązania; zwraca się do 

wiceprzewodniczącej/wysokiej 

przedstawiciel o zbadanie innych środków 

służących konstruktywnemu wspieraniu 

politycznej stabilizacji tego kraju; w tym 

kontekście odrzuca wszelkie próby 

przekazania wynikających z konstytucji 

60. wyraża głębokie zaniepokojenie 

poważnie pogarszającą się sytuacją pod 

względem demokracji i praw człowieka 

oraz sytuacją społeczno-gospodarczą w 

Wenezueli, w klimacie pogłębiającej się 

niestabilności politycznej i społecznej; 

wzywa wenezuelski rząd do 

zagwarantowania podziału i niezależności 

różnych organów władz państwowych oraz 

do przywrócenia Zgromadzeniu 

Narodowemu pełnej władzy 

konstytucyjnej; ponadto wzywa 

wenezuelski rząd do zapewnienia 

natychmiastowego i bezwarunkowego 

zwolnienia wszystkich więźniów 

politycznych oraz do przedstawienia, 

najwcześniej jak to możliwe, kalendarza 

wyborczego, który umożliwi 

przeprowadzenie wolnych i przejrzystych 

procedur wyborczych; wzywa społeczność 

międzynarodową, podmioty regionalne 

oraz wiceprzewodniczącą/wysoką 

przedstawiciel do promowania i wspierania 

kompleksowego porozumienia 

narodowego jako jedynego możliwego 

rozwiązania; zwraca się do 

wiceprzewodniczącej/wysokiej 

przedstawiciel o zbadanie innych środków 

służących konstruktywnemu wspieraniu 

politycznej stabilizacji tego kraju; w tym 

kontekście odrzuca wszelkie próby 

przekazania wynikających z konstytucji 
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uprawnień jakimkolwiek innym organom; uprawnień jakimkolwiek innym organom; 

zdecydowanie sprzeciwia się decyzji władz 

Wenezueli o przeprowadzeniu wyborów do 

Konstytuanty w dniu 30 lipca 2017 r., 

ponieważ stanowi to naruszenie zasady 

podziału władzy i prawa obywateli do 

swobodnego wyrażania swoich opinii 

politycznych za pośrednictwem 

demokratycznie wybranych i legalnych 

instytucji; przypomina, że Parlament 

Europejski oraz wiele innych podmiotów 

międzynarodowych nie uznaje tych 

wyborów ani też żadnych działań lub 

decyzji podjętych przez nowo powołane 

zgromadzenie, biorąc pod uwagę 

istniejące obawy co do jego rzeczywistej 

reprezentatywności i legitymacji; wyraża 

głębokie zaniepokojenie nielegalnymi 

prześladowaniami i represjami wobec 

demokratycznie wybranych członków 

Zgromadzenia Narodowego, a także 

odwołaniem prokuratora generalnego i 

członków Sądu Najwyższego; zwraca się 

do rządu o przyjęcie pilnych środków, aby 

odwrócić bieg zdarzeń; wzywa wszystkie 

strony do powstrzymania się od przemocy 

i wzywa władze do zapewnienia pełnego 

poszanowania praw człowieka; wzywa 

wiceprzewodniczącą/wysoką 

przedstawiciel i Radę Europejską do 

rozważenia wprowadzenia 

indywidualnych środków ograniczających, 

takich jak zamrożenie aktywów, a także 

ograniczenie dostępu do terytorium UE 

dla wszystkich osób zaangażowanych w 

poważne naruszenia praw człowieka w 

Wenezueli; 

Or. en 

 

 


