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B8-0054/2016 

Ψήθιζμα ηου Ευπωπαϊκού Κοινοβουλίου ζχεηικά με ηην υποζηήπιξη για ηην 

ειπηνευηική διαδικαζία ζηην Κολομβία 

(2015/3033(RSP)) 

Τν Επξσπατθό Κνηλνβνύιην, 

– έρνληαο ππφςε ηα πνιπάξηζκα ςεθίζκαηα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ζρεηηθά κε 

ηελ θαηάζηαζε ζηελ Κνινκβία, κεηαμχ άιισλ γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζηελ 

Κνινκβία, θαζψο θαη ηα ςεθίζκαηά ηνπ γηα ηε ζηήξημε πξνεγνχκελσλ εηξελεπηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ, 

– έρνληαο ππφςε ηηο εηδηθέο ζρέζεηο πνπ ζπλδένπλ ηελ ΔΔ κε ηελ Κνινκβία ζε επίπεδα 

πνιηηηθήο, εκπνξίνπ θαη ζπλεξγαζίαο, 

– έρνληαο ππφςε ηηο ζπκθσλίεο πνπ έρνπλ ζπλαθζεί ζηελ Αβάλα κέρξη ζήκεξα γηα ηε 

ζπλνιηθή αγξνηηθή κεηαξξχζκηζε, ηελ πνιηηηθή ζπκκεηνρή θαη ην δεκνθξαηηθφ άλνηγκα 

γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο εηξήλεο, ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ παξάλνκσλ 

λαξθσηηθψλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ ζπκάησλ, θαζψο θαη γηα έλα νινθιεξσκέλν 

ζχζηεκα δηθαηνζχλεο, 

– έρνληαο ππφςε ην ζεκείν 44 ηνπ κελχκαηνο ηεο αληηπξνζσπείαο ηνπ ΔΚ ζηελ 

Κνηλνβνπιεπηηθή Σπλέιεπζε ΔΔ-Λαηηληθήο Ακεξηθήο (EuroLat) ζηε δεχηεξε ζχλνδν 

θνξπθήο ΔΔ-CELAC ζηηο Βξπμέιιεο γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο εζσηεξηθήο ζχγθξνπζεο 

κεηαμχ ηεο θπβέξλεζεο ηεο Κνινκβίαο θαη ησλ Δπαλαζηαηηθψλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ ηεο 

Κνινκβίαο (FARC) θαη ηε Γήισζε ησλ Βξπμειιψλ πνπ εγθξίζεθε ζην ηέινο ηεο 

ζπλφδνπ θνξπθήο, ζηηο 11 Ηνπλίνπ 2015, 

– έρνληαο ππφςε ηε δήισζε ηεο Αληηπξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο/Ύπαηεο Δθπξνζψπνπ ηεο 

Έλσζεο γηα Θέκαηα Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθήο Αζθαιείαο Federica 

Mogherini ζρεηηθά κε ηε ζπκθσλία γηα ηε κεηαβαηηθή δηθαηνζχλε ζηελ Κνινκβία, ηεο 

24εο Σεπηεκβξίνπ 2015, θαζψο θαη ηε δήισζή ηεο, ηεο 1εο Οθησβξίνπ 2015, ζρεηηθά κε 

ηνλ δηνξηζκφ ηνπ Eamon Gilmore σο Δηδηθνχ Δληεηαικέλνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα 

ηελ εηξελεπηηθή δηαδηθαζία ζηελ Κνινκβία,  

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 123 παξάγξαθνο 2 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ, 

A. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ΔΔ θαη ε Κνινκβία δηαηεξνχλ κηα πνιηηηθή ζρέζε δηαιφγνπ, ε 

νπνία βαζίδεηαη ζηνλ ακνηβαίν ζεβαζκφ, ζην πιαίζην ηνπ κλεκνλίνπ θαηαλφεζεο ηεο 

28εο Ννεκβξίνπ 2009, θαη ζηελ χπαξμε, απφ ην 2009, ελφο εηδηθνχ πνιηηηθνχ δηαιφγνπ 

γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα· 

B. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ΔΔ θαη ε Κνινκβία δηαηεξνχλ, απφ ην 2013, πιαίζην ζηελήο 

νηθνλνκηθήο θαη εκπνξηθήο ζπλεξγαζίαο πνπ ζεκειηψζεθε βάζεη ηεο Δκπνξηθήο 

Σπκθσλίαο κεηαμχ ηεο Κνινκβίαο θαη ηνπ Πεξνχ, αθελφο, θαη ηεο ΔΔ θαη ησλ θξαηψλ 

κειψλ ηεο, αθεηέξνπ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ξήηξα γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 

(άξζξν 1), θαη ζπγθεθξηκέλα ην θεθάιαην γηα ην εκπφξην θαη ηε βηψζηκε αλάπηπμε·  
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Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Τξάπεδα Γηαιφγνπ κεηαμχ ηεο θπβέξλεζεο ηεο Κνινκβίαο θαη 

ησλ FARC θαζηεξψζεθε ζηελ Αβάλα (Κνχβα) ζηηο 19 Ννεκβξίνπ 2012 κεηά ηελ 

ππνγξαθή ηεο γεληθήο ζπκθσλίαο γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο ζχγθξνπζεο θαη ηελ 

νηθνδφκεζε κηα ζηαζεξήο θαη δηαξθνχο εηξήλεο, εθπιεξψλνληαο έηζη ηελ επηζπκία ηνπ 

θνινκβηαλνχ ιανχ λα δεη ζε θιίκα εηξήλεο, θαη αλαγλσξίδνληαο ηδίσο φηη ε νηθνδφκεζε 

ηεο εηξήλεο είλαη έλα ζέκα πνπ αθνξά ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, φηη ην θξάηνο έρεη ηελ 

ππνρξέσζε λα πξνάγεη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζε φιε ηελ επηθξάηεηά ηνπ θαη φηη ε 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε κε ηζφηεηα απνηειεί εγγπεηή ηεο εηξήλεο θαη 

ηαπηφρξνλα ζπληζηά απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε βηψζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο 

αλάπηπμε ηεο ρψξαο· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη δηαπξαγκαηεπηέο ζηελ Αβάλα θαηφξζσζαλ λα ζπλάςνπλ 

ζπκθσλίεο γηα έλα λέν θνινκβηαλφ ηνπίν θαη γηα ηε ζπλνιηθή αγξνηηθή κεηαξξχζκηζε, 

θαζψο θαη γηα ηελ πνιηηηθή ζπκκεηνρή θαη ην δεκνθξαηηθφ άλνηγκα γηα ηελ νηθνδφκεζε 

ηεο εηξήλεο θαη γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ· 

Δ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζηηο 15 Γεθεκβξίνπ 2015, ε θπβέξλεζε ηεο Κνινκβίαο θαη νη 

FARC αλαθνίλσζαλ ηε ζχλαςε ζπκθσλίαο ζρεηηθά κε ηα ζχκαηα ηεο ζχγθξνπζεο, κε 

ηίηιν «Οινθιεξσκέλν Σχζηεκα Αιήζεηαο, Γηθαηνζχλεο, Δπαλφξζσζεο θαη Με 

Δπαλάιεςεο», ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ Δηδηθή Γηθαηνδνζία γηα ηελ Δηξήλε θαη ηε 

Γέζκεπζε γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ζπκθσλία απηή 

ζεζπίδεη ηελ Δπηηξνπή γηα ηελ Δμαθξίβσζε ηεο Αιήζεηαο, ηε Σπλχπαξμε θαη ηε Με 

Δπαλάιεςε, θαη ηελ Δηδηθή Μνλάδα γηα ηελ Αλαδήηεζε Αηφκσλ πνπ Αγλννχληαη ζην 

πιαίζην θαη σο απνηέιεζκα ηεο ζχγθξνπζεο, θαζψο θαη ηε κνλάδα έξεπλαο θαη 

εμάξζξσζεο ησλ εγθιεκαηηθψλ νξγαλψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ 

ζεσξνχληαη δηάδνρεο παξαζηξαηησηηθψλ νξγαλψζεσλ· 

ΣΤ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ελ ιφγσ ζπκθσλία απνηειεί κείδνλ βήκα πξνφδνπ γηα ηελ 

νηθνδφκεζε κηαο ζηαζεξήο θαη δηαξθνχο εηξήλεο, ε νπνία αλαγλσξίδεη φηη φια ηα ζχκαηα 

ηεο ζχγθξνπζεο, φρη κφλν κε ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο ζπκάησλ, αιιά επίζεο θαη θπξίσο κε 

ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο πνιηηψλ κε δηθαηψκαηα, θαη ηδίσο ην δηθαίσκα λα ζπκκεηέρνπλ ζηε 

δηαδηθαζία εμαθξίβσζεο ηεο αιήζεηαο θαη λα ιάβνπλ επαλφξζσζε γηα ηηο δεκίεο πνπ 

ππέζηεζαλ ζην πιαίζην ηεο έλνπιεο, θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο ζχγθξνπζεο· 

Ε. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζηελ Κνινκβία δελ ππάξρνπλ εγγπήζεηο γηα ην έξγν ησλ 

ππεξαζπηζηψλ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ 

εξγάδνληαη γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ εδαθψλ πνπ απεηινχληαη απφ έξγα ηνπ 

αγξνηνβηνκεραληθνχ θαη εμνξπθηηθνχ ηνκέα· 

Ζ. ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ θαίξην ξφιν ηεο νξγαλσκέλεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ππέξ ηεο 

εηξήλεο, πνπ θέξλεη ζε επαθή νξγαλψζεηο γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, νξγαλψζεηο 

γπλαηθψλ, αγξνηηθέο θνηλφηεηεο, αθξνθνινκβηαλέο θνηλφηεηεο θαη απηφρζνλεο 

πιεζπζκνχο πνπ έρνπλ αλαπηχμεη πνιιέο πξσηνβνπιίεο θαη πξνηάζεηο ζε ηνπηθφ, 

πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν· 

Θ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη κηα δηαδηθαζία νηθνδφκεζεο ζηαζεξήο θαη δηαξθνχο εηξήλεο 

ζηελ Κνινκβία, ε νπνία δελ πεξηνξίδεηαη ζην ηέινο ηεο εζσηεξηθήο έλνπιεο 

ζχγθξνπζεο, ε νπνία έρεη δηαξθέζεη πεξηζζφηεξα απφ 50 έηε θαη θαηακεηξά 

εθαηνκκχξηα ζχκαηα, απνηειεί πξψηε πξνηεξαηφηεηα ηφζν γηα ηελ Κνινκβία, φζν θαη 

γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηε δηεζλή θνηλφηεηα, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηηο 
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πνιπάξηζκεο δειψζεηο ππνζηήξημεο ηεο εηξελεπηηθήο δηαδηθαζίαο απφ δηάθνξεο ρψξεο 

θαη πεξηθεξεηαθνχο θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ίδηαο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο· 

1. εθθξάδεη ηθαλνπνίεζε γηα ηηο ζπκθσλίεο πνπ έρνπλ επηηεπρζεί κέρξη ζήκεξα, νη νπνίεο 

απνηεινχλ απνθαζηζηηθά βήκαηα γηα ηελ επίηεπμε νξηζηηθήο ζπκθσλίαο εηξήλεο· 

 

2. θαηαδηθάδεη θάζε ηαιαηπσξία πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε ζχγθξνπζε θαη ζεσξεί φηη νη 

ζπκθσλίεο απηέο απνηεινχλ απνθαζηζηηθά βήκαηα γηα ηελ επίηεπμε ζπκθσλίαο γηα 

ζηαζεξή θαη δηαξθή εηξήλε, ε νπνία ηεξκαηίδεη ηνλ κηζφ αηψλα εζσηεξηθήο έλνπιεο 

ζχγθξνπζεο θαη ιακβάλεη ππφςε ην δηθαίσκα ησλ ζπκάησλ ηεο ζχγθξνπζεο ζηελ πιήξε, 

αιεζηλή θαη δίθαηε επαλφξζσζε ησλ ζσκαηηθψλ, εζηθψλ θαη πιηθψλ δεκηψλ πνπ 

ππέζηεζαλ, θαη εγγπάηαη ηε κε επαλάιεςε ησλ γεγνλφησλ· 

 

3. αλαγλσξίδεη ηε κεγάιε πνιηηηθή πξνζπάζεηα, ηνλ ξεαιηζκφ θαη ηελ επηκνλή πνπ 

επηδεηθλχεη ηφζν ε θπβέξλεζε ηεο Κνινκβίαο φζν θαη νη FARC ψζηε λα ελαξκνλίζνπλ 

ηηο αληηθξνπφκελεο ζέζεηο ηνπο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ πξννδεπηηθά έλαλ ρψξν 

δέζκεπζεο, ν νπνίνο θαηέζηεζε δπλαηή ηελ πξφνδν ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο·  

 

4. εθθξάδεη ηελ ηζρπξή ηνπ ζηήξημε γηα ηηο ζπλερηδφκελεο ζπλνκηιίεο πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί ηειηθή ζπκθσλία γηα ηελ θαηάπαπζε ηνπ ππξφο θαη ηελ παχζε ησλ 

ερζξνπξαμηψλ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ· δεηεί, απφ απηή ηελ άπνςε, απφ φιεο ηηο 

πνιηηηθέο δπλάκεηο ηεο Κνινκβίαο λα πξνζπαζήζνπλ ψζηε λα επηηχρνπλ ηε ζπλαίλεζε 

γηα ηελ ελ ιφγσ ζπκθσλία· 

 

5. δεηεί λα επεθηαζεί ε δηαδηθαζία πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε ψζηε λα ζπκπεξηιάβεη ηνλ 

Δζληθφ Απειεπζεξσηηθφ Σηξαηφ (ELN) ή, εάλ αξκφδεη, λα δξνκνινγεζεί κηα παξάιιειε 

δηαδηθαζία δηαπξαγκαηεχζεσλ πνπ κπνξνχλ λα δηελεξγνχληαη θαηά παξφκνην ηξφπν, 

δεδνκέλνπ φηη δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί δηαξθήο εηξήλε ρσξίο ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ 

παξαγφλησλ ηεο ζχγθξνπζεο·  

 

6. εθθξάδεη ηελ ηδηαίηεξε ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηε ζπκθσλία πνπ επηηεχρζεθε ζρεηηθά κε 

ηελ παξάγξαθν 5 (Θχκαηα) ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο Γεληθήο Σπκθσλίαο κεηαμχ ηεο 

Κπβέξλεζεο ηεο Κνινκβίαο θαη ησλ Δπαλαζηαηηθψλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ ηεο Κνινκβίαο 

(FARC), ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δμαθξίβσζε ηεο 

Αιήζεηαο, ηε Σπλχπαξμε θαη ηε Με Δπαλάιεςε, ηεο Δηδηθήο Μνλάδαο γηα ηελ 

Αλαδήηεζε Αηφκσλ πνπ Αγλννχληαη ζην πιαίζην θαη σο απνηέιεζκα ηεο ζχγθξνπζεο, 

ηεο Δηδηθήο Γηθαηνδνζίαο γηα ηελ Δηξήλε, θαη ησλ εηδηθψλ κέηξσλ επαλφξζσζεο θαη 

εγγχεζεο ηεο κε επαλάιεςεο, θαζψο θαη ηεο νκάδαο έξεπλαο θαη εμάξζξσζεο ησλ 

εγθιεκαηηθψλ νξγαλψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ ζεσξνχληαη δηάδνρεο 

παξαζηξαηησηηθψλ νξγαλψζεσλ· 

 

7. ζεκεηψλεη κε ηθαλνπνίεζε φηη, απνθιείνληαο ηα εγθιήκαηα θαηά ηεο αλζξσπφηεηαο, ηε 

γελνθηνλία θαη ηα ζνβαξά εγθιήκαηα πνιέκνπ απφ θάζε δπλαηφηεηα ακλεζηίαο ή 

ράξηηνο, ε Σπκθσλία Δηξήλεο θαίλεηαη λα είλαη ζχκθσλε κε ην δηεζλέο αλζξσπηζηηθφ θαη 

πνηληθφ δίθαην θαη ηα δηεζλή κέζα θαη πξφηππα πνπ εθαξκφδνληαη ζηνλ ηνκέα ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ· ππελζπκίδεη φηη ην ηζρχνλ δηεζλέο δίθαην αλαζέηεη ζηνπο 

πνιπκεξείο νξγαληζκνχο γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ην ΓΠΓ ηελ αξκνδηφηεηα ηεο 

παξαθνινχζεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηα δηεζλή πξφηππα·  
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8. επηζεκαίλεη ηελ αλάγθε γηα δεκηνπξγία απνηειεζκαηηθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ εγθιεκάησλ θαη ηεο έλνπιεο ζχγθξνπζεο, ψζηε λα 

δηαζθαιηζηεί φηη ηα εγθιήκαηα γεληθνχ ραξαθηήξα πνπ δηαπξάηηνληαη εθηφο ηνπ 

πιαηζίνπ ηεο έλνπιεο ζχγθξνπζεο δελ ζα εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο 

Γηθαηνδνζίαο· 

 

9. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηε ζπκθσλία πνπ επηηεχρζεθε ζρεηηθά κε ηε ζχζηαζε 

Δπηηξνπήο γηα ηελ Δμαθξίβσζε ηεο Αιήζεηαο, ηε Σπλχπαξμε θαη ηε Με Δπαλάιεςε, σο 

αλεμάξηεηνπ θαη ακεξφιεπηνπ κεραληζκνχ εμσδηθαζηηθνχ ραξαθηήξα γηα ηε 

δεκηνπξγία, βάζεη ησλ καξηπξηψλ ησλ ζπκάησλ, κηαο ηζηνξηθήο αθήγεζεο πηζηήο ζηα 

αιεζηλά γεγνλφηα, θαζψο κφλν κέζσ ηεο εηιηθξηλνχο πεξηγξαθήο ηνπ παξειζφληνο θαη 

ηεο αλάιεςεο φισλ ησλ επζπλψλ είλαη δπλαηφλ λα ρηηζηεί έλα ζπκθηιησκέλν κέιινλ, λα 

αλαγλσξηζηνχλ ηα δηθαηψκαηα φισλ ησλ ζπκάησλ θαη λα παξαζρεζνχλ ηζρπξέο 

εγγπήζεηο γηα ηε κε επαλάιεςε ησλ γεγνλφησλ· 

 

10. αλαγλσξίδεη επίζεο ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν πνπ δηαδξακάηηζαλ έσο ηψξα ε Κνχβα θαη ε 

Ννξβεγία σο εγγπεηέο, θαζψο θαη ε Φηιή θαη ε Βελεδνπέια σο ρψξεο πνπ ζπλνδεχνπλ 

ηελ εηξελεπηηθή δηαδηθαζία· 

 

11. επηδνθηκάδεη ηελ απφθαζε ηεο Ύπαηεο Δθπξνζψπνπ ηεο Έλσζεο γηα Θέκαηα 

Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθήο Αζθαιείαο/Αληηπξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Federica 

Mogherini, ηεο 1εο Οθησβξίνπ 2015, λα δηνξίζεη ηνλ Eamon Gilmore, πξψελ 

Αλαπιεξσηή Πξσζππνπξγφ θαη πξψελ Υπνπξγφ Δμσηεξηθψλ Υπνζέζεσλ θαη Δκπνξίνπ 

ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Ηξιαλδίαο, σο Δηδηθφ Δληεηαικέλν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ 

εηξελεπηηθή δηαδηθαζία ζηελ Κνινκβία· δεζκεχεηαη λα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή 

πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα δηαζέζεη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ ζηνλ λέν Δηδηθφ 

Δληεηαικέλν ηνπο αλαγθαίνπο δεκνζηνλνκηθνχο πφξνπο γηα ηελ επηηπρή εθπιήξσζε ηεο 

ζεκαληηθήο απνζηνιήο ηνπ· δεηεί λα ζπλαληεζεί ν Δηδηθφο Δληεηαικέλνο κε ακθφηεξα 

ηα κέξε θαη κε ηελ νξγαλσκέλε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ ηεο Κνινκβίαο· 

 

12. επαλαιακβάλεη φηη είλαη πξφζπκν λα παξάζρεη θάζε δπλαηή βνήζεηα γηα ηε ζηήξημε ηεο 

εθαξκνγήο ηεο νξηζηηθήο Σπκθσλίαο Δηξήλεο θαη επαλαιακβάλεη, γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, 

ηελ έθθιεζή ηνπ πξνο ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο λα δεκηνπξγήζνπλ έλα 

θαηαπηζηεπκαηηθφ ηακείν ην νπνίν ζα ρξεζηκεχζεη ζηε κεηαζπγθξνπζηαθή θάζε· ζεσξεί 

φηη ε δηαρείξηζε ηνπ ηακείνπ απηνχ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ζπκθσλνχλ ακθφηεξα ηα κέξε θαη φηη νη θνηλφηεηεο θαη νη νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο 

ησλ πνιηηψλ πξέπεη λα έρνπλ άκεζε πξφζβαζε ζην ελ ιφγσ ηακείν, εμαζθαιίδνληαο φηη 

ε ρξήζε ηνπ ηακείνπ αληαλαθιά ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ εθθξάδνληαη απφ ηα ζχκαηα 

φζνλ αθνξά ηελ αιήζεηα, ηε δηθαηνζχλε, ηελ επαλφξζσζε θαη ηηο εγγπήζεηο γηα κε 

επαλάιεςε κε ζθνπφ ηελ νηθνδφκεζε κηα ζηαζεξήο θαη δηαξθνχο εηξήλεο·  

 

13. επαλαιακβάλεη φηη ε βία δελ ζπληζηά λφκηκε κέζνδν πνιηηηθνχ αγψλα, θαη θαιεί φζνπο 

δηαηεξνχλ απηήλ ηελ πεπνίζεζε λα ελζηεξληζηνχλ ηε δεκνθξαηία κε φιεο ηηο ζπλέπεηεο 

θαη ηηο πξνθιήζεηο ηεο, πξψηε εθ ησλ νπνίσλ είλαη ε νξηζηηθή εγθαηάιεηςε ησλ φπισλ· 

δεηεί, ζε απηφ ην πιαίζην, λα γίλεηαη ζεβαζηφ ην δηθαίσκα ηεο αληηπνιίηεπζεο λα αζθεί 

ηηο πνιηηηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο, ρσξίο ηε ζπζηεκαηηθή δίσμε πνπ έρεη ππνζηεί ζην 

παξειζφλ· 
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14. δεηεί εθ λένπ ηελ πιήξε θαη κφληκε εγγχεζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ απφ ην 

θνινκβηαλφ πνιηηηθφ ζχζηεκα θαη ηα ζεζκηθά ηνπ φξγαλα ζε νιφθιεξε ηε ρψξα· ηνλίδεη 

φηη ε βία πξέπεη λα εμαιεηθζεί πιήξσο απφ κηα ρψξα ζηελ νπνία πελήληα έηε 

ζχγθξνπζεο έρνπλ νξηζκέλεο θνξέο νδεγήζεη ζε κε λφκηκεο απαληήζεηο, ζπλήζεηεο θαη 

ζπκπεξηθνξέο ζε νξηζκέλα θξαηηθά ζεζκηθά φξγαλα, νη νπνίεο δελ ζπλάδνπλ κε ην 

θξάηνο δηθαίνπ θαη ηνλ δένληα ζεβαζκφ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ· δεηεί, ζην 

πιαίζην απηφ, πξνζηαζία γηα ηνπο ππεξαζπηζηέο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηελ 

Κνινκβία θαη εγγπήζεηο ζρεηηθέο κε ην δηθαίσκα ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη θαη ηεο εηξεληθήο 

δηαδήισζεο· ππελζπκίδεη φηη, φπσο επηβεβαηψλνπλ πνιινί εηζεγεηέο ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ, «ηα δηθαηώκαηα εηξεληθήο δηαδήισζεο θαη ζπιινγηθήο έθθξαζεο κηαο γλώκεο είλαη 

δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ ύπαξμε κηαο ειεύζεξεο θαη δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο»
1
· 

 

15. ηνλίδεη ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ε Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ 

γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζηελ Κνινκβία φζνλ αθνξά ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

θαηάζηαζεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ κεηά ηηο εηξελεπηηθέο ζπκθσλίεο· 

 

16. θαιεί ηελ θνινκβηαλή θπβέξλεζε λα εμαξζξψζεη ηηο παξαζηξαηησηηθέο νκάδεο θαη λα 

ζπκκνξθσζεί κε ηηο ζπζηάζεηο πνπ δηαηχπσζε ν Ύπαηνο Αξκνζηήο ηνπ ΟΖΔ γηα ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζρεηηθά κε ην ζέκα: «ην θξάηνο πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηε βία 

από νκάδεο πνπ δξνπλ θαηόπηλ ηνπ αθνπιηζκνύ θαη ζπκκεηέρνπλ ζην νξγαλσκέλν έγθιεκα 

ρξεζηκνπνηώληαο κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε πνπ ιακβάλεη ππόςε ηε δεκόζηα αζθάιεηα ππό 

ηελ εγεζία ηεο αζηπλνκίαο, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αηηκσξεζίαο, ηελ επζύλε ησλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ γηα ηελ πξόιεςε ηεο δηαθζνξάο θαη κέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηώρεηαο 

θαη ηνπ απνθιεηζκνύ»· 

 

17. θαιεί ηελ θπβέξλεζε ηεο Κνινκβίαο λα απφζρεη απφ ηε ζέζπηζε λφκσλ πνπ δελ 

ζπλάδνπλ κε ηνπο ζθνπνχο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηεο Αβάλαο θαη λα πξνζαξκφζεη ην 

Δζληθφ Σρέδην Αλάπηπμεο ζχκθσλα κε ηηο επηηεπρζείζεο ζπκθσλίεο θαη ηελ νηθνδφκεζε 

ηεο εηξήλεο ζε εδαθηθφ επίπεδν κε ζεβαζκφ ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο πξνεγνχκελεο 

δηαβνχιεπζεο, θαη δηαζθαιίδνληαο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηζηξνθή ησλ εζσηεξηθά 

εθηνπηζζέλησλ αηφκσλ θαη ησλ πξνζθχγσλ, θαζψο θαη ηελ επηζηξνθή ησλ γαηψλ· 

 

18. δεζκεχεηαη γηα ηε δεκηνπξγία θνηλήο θνηλνβνπιεπηηθήο νκάδαο γηα ηελ παξαθνινχζεζε 

ηεο εθαξκνγήο ησλ ζπκθσληψλ πνπ έρνπλ επηηεπρζεί θαη ηεο θαηάζηαζεο ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηελ Κνινκβία ζην ζεκαληηθφ ζηάδην κεηά ηνλ ηεξκαηηζκφ 

ηεο ζχγθξνπζεο· 

 

19. αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξφλ ςήθηζκα ζην Σπκβνχιην, ζηελ 

Δπηηξνπή, ζηελ ελαιιαζζφκελε Πξνεδξία ηεο ΔΔ, ζηελ Ύπαηε Δθπξφζσπν ηεο Έλσζεο 

γηα Θέκαηα Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθήο Αζθαιείαο, ζηελ 

Δπξσιαηηλνακεξηθαληθή Κνηλνβνπιεπηηθή Σπλέιεπζε θαη ζηελ Κπβέξλεζε θαη ην 

Κνγθξέζν ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Κνινκβίαο. 
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