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B8-0053/2016 

Ψήθιζμα ηου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζχεηικά με ηην ειρηνευηική διαδικαζία για ηην 

Κολομβία 

(2015/3033(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππόςε ηα πνιπάξηζκα ςεθίζκαηά ηνπ ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ζηελ 

Κνινκβία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηάζηαζεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, 

– έρνληαο ππόςε ηελ πνιπκεξή εκπνξηθή ζπκθσλία κεηαμύ ηεο Κνινκβίαο θαη ηνπ 

Πεξνύ, αθελόο, θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ θξαηώλ κειώλ ηεο, αθεηέξνπ, ε 

νπνία ππεγξάθε ζηηο Βξπμέιιεο ζηηο 26 Ινπιίνπ 2012· 

– έρνληαο ππόςε ην ζεκείν 44 ηνπ κελύκαηνο ηεο αληηπξνζσπείαο ηνπ ΔΚ ζηελ 

Κνηλνβνπιεπηηθή Σπλέιεπζε Δπξσπατθήο Έλσζεο – Λαηηληθήο Ακεξηθήο (EuroLat) 

θαηά ηε 2ε Σύλνδν Κνξπθήο ΔΔ–CELAC ζηηο Βξπμέιιεο, ζρεηηθά κε ηνλ ηεξκαηηζκό 

ηεο εζσηεξηθήο ζύγθξνπζεο κεηαμύ ηεο θπβέξλεζεο ηεο Κνινκβίαο θαη ησλ 

Δπαλαζηαηηθώλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ ηεο Κνινκβίαο (FARC), θαη ηε Γηαθήξπμε ησλ 

Βξπμειιώλ πνπ εγθξίζεθε ζην ηέινο ηεο 2εο Γηάζθεςεο Κνξπθήο EΔ-CELAC ζηηο 11 

Ινπλίνπ 2015, 

– έρνληαο ππόςε ηε δήισζε, ηεο 24εο Σεπηεκβξίνπ 2015, από ηελ Αληηπξόεδξν ηεο 

Δπηηξνπήο/ Ύπαηε Δθπξόζσπν ηεο Έλσζεο γηα ζέκαηα Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη 

Πνιηηηθήο Αζθαιείαο (ΑΔ/ΥΔ), Federica Mogherini ζρεηηθά κε ηε ζπκθσλία γηα 

κεηαβαηηθή δηθαηνζύλε ζηελ Κνινκβία, θαη ηηο δειώζεηο ηεο, ηεο 1εο Οθησβξίνπ 2015 

θαη ηεο 4εο Ννεκβξίνπ 2015, κε ηηο νπνίεο νξίδεη ηνλ Eamon Gilmore, πξώελ 

αλαπιεξσηή ππνπξγό θαη πξώελ ππνπξγό Δμσηεξηθώλ Υπνζέζεσλ θαη Δκπνξίνπ ηεο 

Γεκνθξαηίαο ηεο Ιξιαλδίαο, σο εηδηθό απεζηαικέλν ηεο γηα ηελ εηξελεπηηθή δηαδηθαζία 

ζηελ Κνινκβία, 

– έρνληαο ππόςε ηελ πξόζθαηε ζπκθσλία απαιιαγήο από ηελ ππνρξέσζε ζεώξεζεο 

κεηαμύ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο Κνινκβίαο, ε νπνία ππεγξάθε ζηηο 2 

Γεθεκβξίνπ 2015, 

– έρνληαο ππόςε ην άξζξν 123, παξάγξαθνο 2, ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ, 

A. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, από ην 2013, ε ΔΔ θαη ε Κνινκβία έρνπλ δηαηεξήζεη έλα 

πιαίζην ζηελήο νηθνλνκηθήο θαη εκπνξηθήο ζπλεξγαζίαο, ην νπνίν ζεζπίζζεθε κε ηελ 

πνιπκεξή εκπνξηθή ζπκθσλία κεηαμύ ηεο Κνινκβίαο θαη ηνπ Πεξνύ, αθελόο, θαη ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ θξαηώλ κειώλ ηεο, αθεηέξνπ, απώηεξνο ζθνπόο ηεο 

νπνίαο είλαη ε δεκηνπξγία ζπκκαρηώλ πνπ ππεξβαίλνπλ ην εκπόξην θαη πεξηιακβάλνπλ 

ηελ ελδπλάκσζε ηεο εηξήλεο, ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο 

επεκεξίαο γηα ηνπο πνιίηεο ηνπο· 

B. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ν πξόεδξνο ηεο Κνινκβίαο, Juan Manuel Santos, επηζθέθζεθε 

ηηο Βξπμέιιεο ζηηο 4 Ννεκβξίνπ 2014 θαη έιαβε ηελ πιήξε ζηήξημε ηνπ ηόηε Πξνέδξνπ 

ηνπ Δπξσπατθνύ Σπκβνπιίνπ, Herman Van Rompuy, θαη ηεο ΑΔ/ΥΔ Federica 
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Mogherini· 

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε ελ ιόγσ ζηελή ζρέζε πεξηιακβάλεη ηε δηεζλή ζπλεξγαζία ζε 

ηνκείο επξέσλ θνηλώλ αγώλσλ, όπσο ν αγώλαο γηα εηξήλε θαη ε θαηαπνιέκεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο θαη ηεο δηαθίλεζεο λαξθσηηθώλ· 

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε «Mesa de Diálogo» (Τξάπεδα Γηαιόγνπ) κεηαμύ ηεο 

θπβέξλεζε ηεο Κνινκβίαο θαη ησλ FARC πεξαηώζεθε ζηελ Αβάλα (Κνύβα) ζηηο 26 

Απγνύζηνπ 2012, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο Γεληθήο Σπκθσλίαο γηα ηνλ ηεξκαηηζκό ηεο 

ζύγθξνπζεο θαη ηελ νηθνδόκεζε ζηαζεξνύο θαη δηαξθνύο εηξήλεο, πινπνηώληαο, σο εθ 

ηνύηνπ, ηελ επηζπκία ηνπ ιανύ ηεο Κνινκβίαο λα δήζεη ζε ζπλζήθεο εηξήλεο· 

E. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνξεηηθώλ θάζεσλ, νη 

δηαπξαγκαηεπηέο ζηελ Αβάλα θαηέιεμαλ ζε ζπκθσλίεο ζρεηηθά κε κηα νινθιεξσκέλε 

αγξνηηθή κεηαξξύζκηζε, ηελ πνιηηηθή ζπκκεηνρή θαη έλα δεκνθξαηηθό άλνηγκα γηα ηελ 

νηθνδόκεζε εηξήλεο, ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ παξάλνκσλ λαξθσηηθώλ, θαη 

ηελ εμαθξίβσζε ηεο αιήζεηαο θαη ηελ παξνρή απνδεκίσζεο γηα ηα ζύκαηα ηεο 

ζύγθξνπζεο· 

ΣΤ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, ζηηο 23 Σεπηεκβξίνπ 2015, ε θπβέξλεζε ηεο Κνινκβίαο θαη νη 

FARC αλαθνίλσζαλ ηε ζύλαςε ζπκθσλίαο γηα ηε δεκηνπξγία κηαο εηδηθήο 

δηθαηνδνζίαο γηα ηελ εηξήλε βάζεη ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη 

ηα δηθαηώκαηα ησλ ζπκάησλ θαη λα ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία ζηαζεξήο θαη δηαξθνύο 

εηξήλεο· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ηα κέξε ζπκθώλεζαλ όζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ελόο 

νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο γηα λα εμαζθαιηζζεί ε αιήζεηα, ε δηθαηνζύλε, ε 

απνδεκίσζε θαη ε απνθπγή επαλάιεςεο· ην ελ ιόγσ ζύζηεκα πεξηιακβάλεη ηε 

δεκηνπξγία κηαο επηηξνπήο γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο αιήζεηαο, ηε ζπλύπαξμε θαη ηελ 

απνθπγή επαλάιεςεο, θαζώο θαη ζπκθσλίεο γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζηα 

ζύκαηα θαη ηνλ ηεξκαηηζκό ηεο αηηκσξεζίαο· ιακβάλνληαο ππόςε όηη, κεηά από απηήλ 

ηε ζπκθσλία, θαη νη δύν πιεπξέο ζπκθώλεζαλ λα επηηύρνπλ εηξήλε ην αξγόηεξν έσο ηηο 

23 Μαξηίνπ 2016· 

Ε. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε επίηεπμε ζηαζεξήο θαη δηαξθνύο εηξήλεο ζηελ Κνινκβία, 

κέζσ ηεο επίιπζεο κηαο εζσηεξηθήο ζύγθξνπζεο πνπ έρεη δηαξθέζεη πάλσ από 50 

ρξόληα θαη έρεη δεκηνπξγήζεη εθαηνκκύξηα ζύκαηα, απνηειεί ύςηζηε πξνηεξαηόηεηα γηα 

ηελ Κνινκβία, αιιά, επίζεο, γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηε δηεζλή θνηλόηεηα· 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη ζηηο 4 Ννεκβξίνπ 2015 ε ΑΔ/ΥΔ Federica Mogherini 

ζπλάληεζε ηνλ εηδηθό απεζηαικέλν ηεο γηα ηελ εηξελεπηηθή δηαδηθαζία ζηελ Κνινκβία, 

Eamon Gilmore, θαη ηόληζε ηελ πξνηεξαηόηεηα ηεο ΔΔ λα ζηεξίμεη ηελ εηξελεπηηθή 

δηαδηθαζία· 

H. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε έσο ηώξα πξόνδνο ζα κπνξνύζε λα ζεσξεζεί σο ζεηηθό 

παξάδεηγκα δηαδηθαζίαο επίιπζεο ζύγθξνπζεο· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε εηξελεπηηθή 

δηαδηθαζία απαηηεί δηαξθείο πξνζπάζεηεο· 

1. ζηεξίδεη θαη εθθξάδεη ηελ ηδηαίηεξε ηθαλνπνίεζή ηεο γηα ηηο πξνζπάζεηεο ηεο 

θνινκβηαλήο θπβέξλεζεο θαη ησλ FARC λα θαηαιήμνπλ ζηηο έσο ηώξα ζπκθσλίεο 

ζρεηηθά κε ηελ νινθιεξσκέλε αγξνηηθή κεηαξξύζκηζε, ηελ πνιηηηθή ζπκκεηνρή θαη ην 

δεκνθξαηηθό άλνηγκα γηα ηελ νηθνδόκεζε εηξήλεο, ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ 

παξάλνκσλ λαξθσηηθώλ θαη ηε δεκηνπξγία κηαο εηδηθήο δηθαηνδνζίαο γηα ηελ εηξήλε, ε 
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νπνία πεξηιακβάλεη κηα επηηξνπή γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο αιήζεηαο, ηε ζπλύπαξμε θαη 

ηελ απνθπγή επαλάιεςεο· 

2. θαηαδηθάδεη ηε δπζηπρία πνπ πξνθιήζεθε από ηε ζύγθξνπζε· ζεσξεί όηη νη ελ ιόγσ 

ζπκθσλίεο είλαη απνθαζηζηηθά βήκαηα γηα ηελ επίηεπμε κηαο ηειηθήο ζηαζεξήο θαη 

αλζεθηηθήο εηξελεπηηθήο ζπκθσλίαο ρσξίο αηηκσξεζία έσο ηηο 23 Μαξηίνπ 2016, ε 

νπνία ζα ζέζεη νξηζηηθό ηέινο ζε κηζό αηώλα έλνπιεο εζσηεξηθήο ζύγθξνπζεο θαη ζα 

ιάβεη ππόςε ηδίσο ην δηθαίσκα ησλ ζπκάησλ ηεο ζύγθξνπζεο γηα πιήξε, πξαγκαηηθή 

θαη δίθαηε απνδεκίσζε γηα ηηο ζσκαηηθέο, εζηθέο θαη πιηθέο βιάβεο πνπ ππέζηεζαλ· 

3. παξνηξύλεη όια ηα κέξε ηεο δηαδηθαζίαο λα ζπλερίζνπλ λα εξγάδνληαη επνηθνδνκεηηθά 

γηα ηε κόληκε επίιπζε ηεο ζύγθξνπζεο θαη ηελ πιήξε εθαξκνγή ησλ ζπκθσληώλ γηα 

καθξόρξνλε θαη αλζεθηηθή εηξήλε· 

4. ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο ζε πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο ζπκθηιίσζεο, 

θαζώο δηαδξακαηίδνπλ δσηηθό ξόιν γηα ηελ ππέξβαζε ησλ πεξηόδσλ βίαο, πνπ 

δεκηνύξγεζαλ έλαλ ηεξάζηην αξηζκό ζπκάησλ· 

5. αλαγλσξίδεη ηελ πνιηηηθή πξνζπάζεηα, ηνλ ξεαιηζκό θαη ηελ επηκνλή πνπ επηδεηθλύεη 

ηόζν ε θπβέξλεζε ηεο Κνινκβίαο όζν θαη νη FARC θαη ηνλ ζεκαληηθό ξόιν ησλ 

νξγαλώζεσλ ησλ ζπκάησλ, ησλ ΜΚΟ θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ ζηε δηαδηθαζία 

επζπγξάκκηζεο ησλ αληηθξνπόκελσλ απόςεσλ θαη ηε ζηαδηαθή δεκηνπξγία ελόο ρώξνπ 

δέζκεπζεο, ε νπνία επέηξεςε ζηελ πξόνδν ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ λα θαηαιήμεη ζε κηα 

ζηαζεξή θαη δηαξθή εηξήλε, ηελ νπνία επηζπκνύλ όινη νη Κνινκβηαλνί, δηαζθαιίδνληαο 

όηη δελ ζα επαλαιεθζεί ε ζύγθξνπζε· 

6. επαλαιακβάλεη γηα κηα αθόκε θνξά όηη ε βία δελ απνηειεί ζεκηηή κέζνδν πνιηηηθνύ 

αγώλα, θαη θαιεί όζνπο είραλ ηελ ελ ιόγσ πεπνίζεζε λα αζπαζηνύλ ηελ δεκνθξαηία κε 

όιεο ηηο ζπλέπεηεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο – σο πξώην βήκα, ηε κόληκε εγθαηάιεηςε θαη 

παξάδνζε ησλ όπισλ, θαη ηελ πξνάζπηζε ησλ ηδεώλ θαη θηινδνμηώλ ηνπο ζην πιαίζην 

ησλ θαλόλσλ ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ· 

7. αλαγλσξίδεη ηνλ ζεκαληηθό ξόιν πνπ έρνπλ δηαδξακαηίζεη σο ηώξα ε Κνύβα θαη ε 

Ννξβεγία σο εγγπήηξηεο ρώξεο, θαη ε Φηιή θαη ε Βελεδνπέια σο ρώξεο πνπ 

ζπλνδεύνπλ ηελ εηξελεπηηθή δηαδηθαζία, θαη ηηο πξνζπάζεηεο ηνπο γηα δηεπθόιπλζε ηεο 

επίηεπμεο εηξήλεο ζηελ Κνινκβία· 

8. ραηξεηίδεη ηελ απόθαζε ηεο ΑΔ/ΥΔ Federica Mogherini, ηεο 1εο Οθησβξίνπ 2015, λα 

νξίζεη ηνλ Eamon Gilmore σο ηνλ εηδηθό απεζηαικέλν ηεο γηα ηελ εηξελεπηηθή 

δηαδηθαζία ζηελ Κνινκβία· δεζκεύεηαη λα θαηαβάιεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο πξνζπάζεηεο 

γηα λα παξάζρεη ζηνλ λέν απεζηαικέλν, ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ, ηνπο απαξαίηεηνπο 

δεκνζηνλνκηθνύο πόξνπο γηα ηελ επηηπρή επηηέιεζε ηεο ζεκαληηθήο απνζηνιήο ηνπ· 

9. επαλαιακβάλεη ηελ εηνηκόηεηά ηνπ λα παξάζρεη νπνηαδήπνηε δπλαηή βνήζεηα γηα λα 

ζηεξίμεη ηελ εθαξκνγή ηεο ηειηθήο ζπκθσλίαο εηξήλεο, θαη θαιεί εθ λένπ ηα θξάηε 

κέιε ηεο ΔΔ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ηακείν ππέξ αλαπηπζζόκελσλ ρσξώλ γηα λα 

ζπλνδεύζεη ηε κεηαζπγθξνπζηαθή θάζε· 

10. αλαζέηεη ζηνλ Πξόεδξό ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξόλ ςήθηζκα ζην Σπκβνύιην, ζηελ 

Δπηηξνπή, ζηελ Αληηπξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο/ Ύπαηε Δθπξόζσπν ηεο Έλσζεο γηα 
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ζέκαηα Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθήο Αζθαιείαο, ζηελ Κνηλνβνπιεπηηθή 

Σπλέιεπζε Δπξσπατθήο Έλσζεο – Λαηηληθήο Ακεξηθήο θαη ζηελ Κπβέξλεζε θαη ζην 

Κνγθξέζν ηεο Κνινκβίαο. 


