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B8-0061/2016 

Ψήθιζμα ηοσ Εσρωπαϊκού Κοινοβοσλίοσ σπέρ ηης ειρηνεσηικής διαδικαζίας ζηην 

Κολομβία 

(2015/3033(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππφςε ηα πνιπάξηζκα ςεθίζκαηά ηνπ γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ ζηελ Κνινκβία, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ηα ςεθίζκαηα ηεο 18εο Απξηιίνπ 

1996, ηεο 12εο Ηνπλίνπ 1997, ηεο 12εο Μαξηίνπ θαη ηεο 14εο Μαΐνπ 1998, ηεο 11εο 

Μαξηίνπ 1999 θαη ηεο 7εο Σεπηεκβξίνπ 2000, 

– έρνληαο ππφςε ηα πξνεγνχκελα ςεθίζκαηά ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηάζηαζε ζηελ 

Κνινκβία, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ηα ςεθίζκαηα ηεο 14εο Μαξηίνπ θαη ηεο 24εο 

Οθησβξίνπ 1996, ηεο 18εο Σεπηεκβξίνπ 1997 θαη ηεο 14εο Ηαλνπαξίνπ 1999, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 1εο Φεβξνπαξίνπ 2001, ζρεηηθά κε ην «Σρέδην 

Κνινκβία» θαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο εηξελεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζηελ Κνινκβία, 

θαζψο θαη ηα ςεθίζκαηά ηνπ ηεο 4εο Οθησβξίνπ 2001 θαη ηεο 14εο Μαξηίνπ 2002, 

– έρνληαο ππφςε ηνπο ηδηαίηεξνπο δεζκνχο πνπ ζπλδένπλ ηελ ΔΔ κε ηελ Κνινκβία, θαη 

ηδίσο ηελ πνιπκεξή εκπνξηθή ζπκθσλία κεηαμχ ηεο Κνινκβίαο θαη ηνπ Πεξνχ, αθελφο, 

θαη ηεο ΔΔ θαη ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο, αθεηέξνπ, πνπ ππνγξάθεθε ζηηο Βξπμέιιεο ζηηο 

26 Ηνπιίνπ 2012, 

– έρνληαο ππφςε ηελ θνηλή δήισζε αξηζ. 60 ζρεηηθά κε ηελ επηηεπρζείζα Σπκθσλία γηα 

ηε δεκηνπξγία Δηδηθήο Γηθαηνδνζίαο γηα ηελ Δηξήλε, ε νπνία ππνγξάθεθε ζηελ Αβάλα 

ζηηο 23 Σεπηεκβξίνπ 2015, 

– έρνληαο ππφςε ην θνηλφ πξνζρέδην ζπκθσλίαο ζρεηηθά κε ηα ζχκαηα ηεο ζχγθξνπζεο, 

πνπ αλαθνηλψζεθε ζηελ Αβάλα ζηηο 15 Γεθεκβξίνπ 2015, 

– έρνληαο ππφςε ηελ παξάγξαθν 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), 

– έρνληαο ππφςε ηε Γήισζε ησλ Βξπμειιψλ, πνπ εγθξίζεθε ζην ηέινο ηεο δεχηεξεο 

ζπλφδνπ θνξπθήο ΔΔ-CELAC, ζηηο 11 Ηνπλίνπ 2015, 

– έρνληαο ππφςε ηε δήισζε ηεο Federica Mogherini, Ύπαηεο Δθπξνζψπνπ ηεο ΔΔ, 

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 Απεζηαικέλνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα 

ηελ εηξελεπηηθή δηαδηθαζία ζηελ Κνινκβία, 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 123 παξάγξαθνο 2 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ, 
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Α. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ΔΔ θαη ε Κνινκβία δηαηεξνχλ, απφ ην 2013, πιαίζην ζηελήο 

νηθνλνκηθήο θαη εκπνξηθήο ζπλεξγαζίαο, πνπ ζεκειηψζεθε ζηε βάζε ηεο Δκπνξηθήο 

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

κειψλ ηεο, αθεηέξνπ, θαη ηεο νπνίαο ε ηειηθή θηινδνμία είλαη φρη κφλν ε ελίζρπζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ κεξψλ, αιιά θαη ε δεκηνπξγία ζπκκαρηψλ πνπ ζα 

πξνρσξνχλ πέξα απφ ηηο απιέο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο, εληζρχνληαο ηελ εηξήλε, ηε 

δεκνθξαηία θαη ηελ επεκεξία ησλ πνιηηψλ ηνπο· 

Β. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζην πιαίζην ηεο ζπκθσλίαο απηήο, έρεη μερσξηζηή ζέζε ε 

θαηάξγεζε ηεο απαίηεζεο ηαμηδησηηθψλ ζεσξήζεσλ εθ κέξνπο ηεο ΔΔ γηα ηνπο 

θνινκβηαλνχο πνιίηεο, πνπ ζπκθσλήζεθε ζηε δεχηεξε ζχλνδν θνξπθήο ΔΔ-CELAC, 

ηνλ Ηνχλην ηνπ 2015· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη απηή ε ζηελή ζρέζε εθηείλεηαη ζε πεδία δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο 

πνπ αθνξνχλ ζνβαξέο θνηλέο επηδηψμεηο, φπσο είλαη ν αγψλαο γηα ηελ εηξήλε θαη ε 

θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ είλαη ηδηαίηεξα 

αμηνζεκείσην ην γεγνλφο φηη, κεηά ηελ ππνγξαθή, ην 2014, ηεο ζπκθσλίαο πιαηζίνπ 

ΔΔ-Κνινκβίαο  πνπ αθνξά ηε ζπκκεηνρή ζε επηρεηξήζεηο ηεο γηα ηε δηαρείξηζε 

θξίζεσλ, ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο ηεο Κνινκβίαο ζπλεξγάδνληαη κε αληίζηνηρεο 

επξσπατθέο δπλάκεηο ζε δηεζλείο εηξελεπηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηηο 

αξρέο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην ζπκβνχιην δηαιφγνπ κεηαμχ ηεο θπβέξλεζεο ηεο Κνινκβίαο 

θαη ησλ FARC εγθαηαζηάζεθε ζηελ Αβάλα (Κνχβα) ζηηο 26 Απγνχζηνπ 2012, κεηά ηελ 

ππνγξαθή ηεο «γεληθήο ζπκθσλίαο γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο ζχγθξνπζεο θαη ηελ 

νηθνδφκεζε κηαο 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 πξναγάγεη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζε φιε ηελ 

επηθξάηεηά ηνπ θαη φηη ε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε κε ηζνηηκία απνηειεί 

εγγχεζε ηεο εηξήλεο θαη ηαπηφρξνλα ζπληζηά απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε βηψζηκε 

θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμε ηεο ρψξαο· 

Δ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζηε δηάξθεηα ησλ δηαθφξσλ ζηαδίσλ ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, νη 

δηαπξαγκαηεπηέο ζηελ Αβάλα θαηφξζσζαλ λα ζπλάςνπλ ζπκθσλίεο γηα κηα λέα 

θνινκβηαλή χπαηζξν θαη γηα ηε ζπλνιηθή αγξνηηθή κεηαξξχζκηζε, θαζψο θαη γηα ηελ 

πνιηηηθή ζπκκεηνρή θαη δεκνθξαηηθφ άλνηγκα γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο εηξήλεο θαη γηα 

ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ· 

ΣΤ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζηηο 23 Σεπηεκβξίνπ 2015, ε θπβέξλεζε ηεο Κνινκβίαο θαη νη 

FARC αλαθνίλσζαλ ηε ζχλαςε κηαο ζπκθσλίαο γηα ηε δεκηνπξγία κηαο εηδηθήο 

δηθαηνδνζίαο γηα ηελ εηξήλε, πνπ ζα ζέβεηαη ηα δηθαηψκαηα ησλ ζπκάησλ θαη ζα 

ζπκβάιιεη ζηελ νηθνδφκεζε κηαο ζηαζεξήο θαη βηψζηκεο εηξήλεο θαη ζην πιαίζην ηεο 

νπνίαο ηα κέξε ζπκθψλεζαλ λα ηεζεί ζε ηζρχ έλα «νινθιεξσκέλν ζχζηεκα γηα ηελ 

αιήζεηα, ηε δηθαηνζχλε, ηελ απνδεκίσζε θαη ηε κε επαλάιεςε», πνπ πεξηιακβάλεη ηε 

ζχζηαζε κηαο επηηξνπήο γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο αιήζεηαο, ηελ εηξεληθή ζπκβίσζε θαη 

ηε κε επαλάιεςε, θαζψο θαη ζπκθσλίεο ζρεηηθά κε ηελ απνδεκίσζε ησλ ζπκάησλ· 

Ε. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, κεηά ηελ επίηεπμε ηεο πξναλαθεξζείζαο ζπκθσλίαο ζρεηηθά 

κε ηε ιεγφκελε «κεηαβαηηθή δηθαηνζχλε», νη δηαπξαγκαηεπηέο έθαλαλ έλα 
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απνθαζηζηηθφ θαη, κάιινλ, ακεηάθιεην βήκα πξνο ηελ εηξήλε, αθνχ ηα δχν κέξε 

φξηζαλ κηα πξνζεζκία έμη κελψλ ην αξγφηεξν γηα ηελ επίηεπμε ηεο εηξήλεο, 

ηνπνζεηψληαο ηελ 23ε Μαξηίνπ 2016 σο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία· 

Ζ. 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», φπνπ πεξηιακβάλεηαη ε Δηδηθή Γηθαηνδνζία γηα ηελ Δηξήλε θαη ηε 

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

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

Με Δπαλάιεςε, θαζψο θαη ηελ Δηδηθή Μνλάδα γηα ηελ Αλαδήηεζε Αηφκσλ πνπ 

Αγλννχληαη ζην πιαίζην θαη σο απνηέιεζκα ηεο ζχγθξνπζεο· 

Θ. 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 ζχγθξνπζεο· 

Η. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε δεκηνπξγία κηαο εηδηθήο δηθαηνδνζίαο γηα ηελ εηξήλε 

αληαπνθξίλεηαη ζηελ αλάγθε δηακφξθσζεο ελφο εηδηθνχ ζπζηήκαηνο δηθαηνζχλεο, 

ζχκθσλνπ κε ην δηεζλέο δίθαην, πνπ ζα επηβάιιεη πνηλέο ζηνπο ππεχζπλνπο αηκαηεξψλ 

εγθιεκάησλ θαη ζα απνδεκηψλεη ηα ζχκαηα, δηεπθνιχλνληαο ηαπηφρξνλα ηνλ 

αθνπιηζκφ· 

ΗΑ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζηελ θπβέξλεζε ηεο Κνινκβίαο, ην λνκνζεηηθφ ζψκα ηεο θαη 

ηνλ ιαφ ηεο ρψξαο αλήθεη ε θπξίαξρε απφθαζε ηεο ζέζπηζεο ησλ παξακέηξσλ απηήο 

ηεο εηδηθήο δηθαηνδνζίαο γηα ηελ εηξήλε θαη φηη ε δηθαηνδνζία απηή ζα είλαη 

εθνδηαζκέλε κε δηθαζηήξηα θαη κε έλα δηθαζηήξην γηα ηελ εηξήλε, θχξην έξγν ηνπ 

νπνίνπ ζα είλαη λα ηεζεί ηέξκα ζηελ αηηκσξεζία, λα εμαθξηβσζεί ε αιήζεηα, λα 

δηθαζηνχλ θαη λα ηηκσξεζνχλ νη ππεχζπλνη ησλ εγθιεκάησλ πνπ δηαπξάρζεθαλ ζηε 

δηάξθεηα ηεο ζχγθξνπζεο, θαη ηδίσο ησλ ζνβαξφηεξσλ θαη πην αληηπξνζσπεπηηθψλ, 

ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε κε επαλάιεςε θαη λα γίλεη δπλαηή ε απνδεκίσζε ησλ 

ζπκάησλ· 

ΗΒ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη απηή ε εηδηθή δηθαηνδνζία: 

 - αλαγλσξίδεη ηελ αλάγθε λα θαηαδηθαζηνχλ νη έλνρνη γηα εγθιήκαηα πνπ 

δηαπξάρζεθαλ ζηε δηάξθεηα ηεο ζχγθξνπζεο, αθφκε θαη αλ έρνπλ αλαγλσξίζεη ηελ 

επζχλε ηνπο· 

 - πξνβιέπεη έλα δηαθνξνπνηεκέλν θαζεζηψο θπιάθηζεο, αλάινγα κε ηελ ηαρεία ή 

θαζπζηεξεκέλε αλαγλψξηζε ηεο επζχλεο γηα ζνβαξά εγθιήκαηα, ή ηε κε αλαγλψξηζε 

ηεο επζχλεο απηήο, κε πνηλέο πνπ ζα θπκαίλνληαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο, κεηαμχ 5, 8 

θαη 20 εηψλ αληίζηνηρα, αιιά θαη δηαθνξνπνηεκέλνπο ηφπνπο θαη ζπλζήθεο έθηηζεο ησλ 

πνηλψλ θπιάθηζεο, αλάινγα κε ηελ αλαγλψξηζε ηεο επζχλεο· 

 - πξνβιέπεη φηη, κε ην ηέινο ησλ ερζξνπξαμηψλ, ην θνινκβηαλφ θξάηνο ζα ρνξεγήζεη 

ηελ επξχηεξε δπλαηή ακλεζηία γηα ηα πνιηηηθά θαη ζπλαθή αδηθήκαηα, ζχκθσλα κε ην 
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δηεζλέο αλζξσπηζηηθφ δίθαην, ρσξίο φκσο λα κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ηελ 

ακλεζηία νη ελερφκελνη ζε εγθιήκαηα θαηά ηεο αλζξσπφηεηαο, γελνθηνλία θαη ζνβαξά 

εγθιήκαηα πνιέκνπ, νχηε νη δξάζηεο άιισλ ζνβαξψλ εγθιεκάησλ φπσο ε θξάηεζε 

νκήξσλ, ηα βαζαληζηήξηα, ν βίαηνο εθηνπηζκφο, νη βίαηεο εμαθαλίζεηο, νη εμσδηθαζηηθέο 

εθηειέζεηο θαη ε ζεμνπαιηθή βία· 

ΗΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε επίηεπμε ζηαζεξήο θαη δηαξθνχο εηξήλεο ζηελ Κνινκβία, κε 

ηνλ ηεξκαηηζκφ κηαο εζσηεξηθήο έλνπιεο ζχγθξνπζεο ε νπνία έρεη δηαξθέζεη 

πεξηζζφηεξα απφ 50 έηε θαη πξνθάιεζε εθαηνκκχξηα ζχκαηα, απνηειεί πξνηεξαηφηεηα 

θαη' αξρήλ γηα ηελ Κνινκβία, αιιά θαη γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηε δηεζλή 

θνηλφηεηα, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηηο πνιπάξηζκεο δειψζεηο ππνζηήξημεο ηεο 

εηξελεπηηθήο δηαδηθαζίαο απφ δηάθνξεο ρψξεο θαη πεξηθεξεηαθνχο θαη δηεζλείο 

νξγαληζκνχο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ίδηαο  ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο· 

1. εθθξάδεη ηελ ηδηαίηεξε ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηε ζπκθσλία ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία 

κηαο εηδηθήο δηθαηνδνζίαο γηα ηελ εηξήλε, πνπ επηιχεη ηθαλνπνηεηηθά ην θχξην θαη πην 

πξνβιεκαηηθφ ζεκείν ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, θαη εθθξάδεη ηε ραξά ηνπ γηα ηελ θνηλή 

απφθαζε λα νξηζηεί κηα εμάκελε πξνζεζκία γηα ηελ ππνγξαθή κηαο νξηζηηθήο 

ζπκθσλίαο εηξήλεο πξηλ απφ ηηο 23 Μαξηίνπ 2016· 

2. εθθξάδεη επίζεο ηελ 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) ζηηο 15 Γεθεκβξίνπ 2015 θαη ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε ζχζηαζε 

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· 

3. αλαγλσξίδεη φηη πξφθεηηαη γηα κηα πξσηνθαλή ζπκθσλία ζηελ ηζηνξία ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα έλνπιεο ζπγθξνχζεηο, ε νπνία ηνπνζεηεί ζην επίθεληξφ ηεο ηα 

ζχκαηα θαη ζέηεη σο πξνηεξαηφηεηεο ηελ αιήζεηα, ηε δηθαηνζχλε, ηελ επαλφξζσζε θαη 

ηε κε επαλάιεςε θαη, ζπλεπψο, απνηειεί κηα ζπκθσλία κε δηθαηνζχλε θαη ρσξίο 

αηηκσξεζία· 

4. ζεσξεί φηη, ηφζν ε ππνγξαθή ηεο πξφζθαηεο ζπκθσλίαο γηα ηα ζχκαηα, φζν θαη ε 

επηβεβαίσζε ησλ άιισλ ζπκθσληψλ πνπ επηηεχρζεθαλ πξνεγνπκέλσο ζρεηηθά κε ηε 

ζπλνιηθή αγξνηηθή κεηαξξχζκηζε, ηελ πνιηηηθή ζπκκεηνρή θαη δεκνθξαηηθφ άλνηγκα 

γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο εηξήλεο, θαη ζρεηηθά κε ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ 

παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ, απνηεινχλ απνθαζηζηηθά βήκαηα γηα ηελ επίηεπμε νξηζηηθήο 

ζπκθσλίαο εηξήλεπζεο, κε ηε ζπλαίλεζε ηεο θνινκβηαλήο θνηλσλίαο, πνπ ζα επηηξέςεη 

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

έλνπιεο ζχγθξνπζεο θαη ζα ιακβάλεη ηδηαίηεξα ππφςε ην δηθαίσκα ησλ ζπκάησλ ηεο 

ζχγθξνπζεο ζηελ πιήξε, αιεζηλή θαη δίθαηε επαλφξζσζε ησλ ζσκαηηθψλ, εζηθψλ θαη 

πιηθψλ δεκηψλ πνπ ππέζηεζαλ· 

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 ζα κπνξνχλ λα εμειηρζνχλ κε παξφκνην 

ηξφπν θαη πξνζεζκίεο· 
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6. εθθξάδεη ηελ επηζπκία νη δηαπξαγκαηεχζεηο λα νινθιεξσζνχλ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ 

θαη νπσζδήπνηε εληφο ηεο εμάκελεο πξνζεζκίαο πνπ νξίζηεθε ζηηο 23 Σεπηεκβξίνπ 

2015 ζηελ Αβάλα, ψζηε ζηηο 23 Μαξηίνπ ηνπ 2016 λα ηεζεί νξηζηηθφ ηέινο ζηε 

ζχγθξνπζε, θαζηζηψληαο ηελ εκεξνκελία απηή νξφζεκν ζηε ζχγρξνλε ηζηνξία ηεο 

Κνινκβίαο· 

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

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

ηηο αληηθξνπφκελεο ζέζεηο ηνπο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ πξννδεπηηθά έλαλ ρψξν 

δέζκεπζεο, γεγνλφο πνπ θαηέζηεζε δπλαηή ηελ πξφνδν ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο πξνο ηελ 

επίηεπμε ηεο ζηαζεξήο θαη βηψζηκεο εηξήλεπζεο πνπ επηζπκνχλ έληνλα φινη νη 

Κνινκβηαλνί, εμαζθαιίδνληαο ηε κε επαλάιεςε ησλ ζπγθξνχζεσλ· 

8. δηαθεξχζζεη θαη πάιη φηη ε βία δελ απνηειεί λφκηκν κέζν πνιηηηθνχ αγψλα θαη δεηεί 

απφ φζνπο είραλ κηα ηέηνηα πεπνίζεζε λα αγθαιηάζνπλ ηε δεκνθξαηία κε φιεο ηηο 

ζπλέπεηεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο, ε πξψηε απφ ηηο νπνίεο είλαη ε νξηζηηθή εγθαηάιεηςε 

ησλ φπισλ θαη ε ππεξάζπηζε ησλ ηδεψλ θαη ησλ θηινδνμηψλ ηνπο κε ζεβαζκφ ησλ 

θαλφλσλ ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ· 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· 

9. αλαγλσξίδεη επίζεο ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν πνπ έρνπλ δηαδξακαηίζεη κέρξη ζήκεξα ε 

Κνχβα θαη ε Ννξβεγία, σο εγγπήηξηεο ρψξεο, θαη ε Φηιή θαη ε Βελεδνπέια, σο 

ζπλνδνί, ζηελ εηξελεπηηθή δηαδηθαζία, θαη εθθξάδεη ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο γηα ηελ 

εζηθή εγεζία ηνπ Πάπα Φξαγθίζθνπ θαη γηα ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ λα ζπκβάιεη ζηελ 

επίηεπμε ηεο εηξήλεπζεο ζηελ Κνινκβία· 

10. 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 εηδηθφ απεζηαικέλν ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο γηα ηελ εηξελεπηηθή δηαδηθαζία ζηελ Κνινκβία· δεζκεχεηαη λα θαηαβάιεη θάζε 

δπλαηή πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα δηαζέζεη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ ζηνλ λέν εηδηθφ 

απεζηαικέλν ηνπο αλαγθαίνπο δεκνζηνλνκηθνχο πφξνπο γηα ηελ επηηπρή εθπιήξσζε 

ηεο ζεκαληηθήο απνζηνιήο ηνπ· δεηεί λα ζπλαληεζεί ν εηδηθφο απεζηαικέλνο κε 

ακθφηεξα ηα κέξε· 

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

εθαξκνγήο ηεο νξηζηηθήο ζπκθσλίαο εηξήλεο θαη επαλαιακβάλεη,ζην πιαίζην 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· 

12. επηθξνηεί ηελ απφθαζε ρνξήγεζεο κηαο επξείαο ακλεζηίαο ή ράξεο γηα ηα πνιηηηθά θαη 

ζπλαθή αδηθήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζχγθξνπζε θαη θαιεί ηελ θπβέξλεζε ηεο 

Κνινκβίαο λα εγθξίλεη έλαλ λφκν πνπ ζα πξνζδηνξίδεη ζαθψο ην εχξνο ησλ πνιηηηθψλ 

αδηθεκάησλ θαη, ηαπηφρξνλα, ζα πξνζδίδεη ζαθήλεηα ζε άιια εγθιήκαηα ηνπ θνηλνχ 
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πνηληθνχ δηθαίνπ, φπσο ην ιαζξεκπφξην λαξθσηηθψλ θαη ε ελδερφκελε ζχλδεζή ηνπ κε 

πνιηηηθά εγθιήκαηα· ζεκεηψλεη φηη, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα θνινκβηαλή λνκνζεζία, 

ζεσξνχληαη πνιηηηθά ηα εγθιήκαηα πνπ ζηξέθνληαη θαηά ηεο ζπληαγκαηηθήο ηάμεο, θαη 

ηδίσο ε εμέγεξζε, ε αληαξζία θαη ε ζηάζε·  

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

γελνθηνλία θαη ηα ζνβαξά εγθιήκαηα πνιέκνπ απφ θάζε δπλαηφηεηα ακλεζηίαο ή 

ράξηηνο, ε ζπκθσλία εηξήλεο ζπκκνξθψλεηαη κε ην δηεζλέο αλζξσπηζηηθφ θαη πνηληθφ 

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

δηθαησκάησλ· 

14. επηζεκαίλεη ηελ αλάγθε γηα δεκηνπξγία απνηειεζκαηηθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ εγθιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ιαζξεκπφξην 

λαξθσηηθψλ 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· 

15. ζεσξεί απαξαίηεην νη πνηλέο πνπ ζα επηβιεζνχλ ζηνπο ελφρνπο ησλ εγθιεκάησλ λα 

ζπκβάιινπλ ζηνλ ζηφρν ηεο απνδεκίσζεο ησλ ζπκάησλ θαη ζηελ πνιηηηθή ζπκθηιίσζε 

θαη, γηα ηνλ ιφγν απηφλ, ππνζηεξίδεη ηελ άπνςε φηη νη δξάζηεο ιηγφηεξν ζνβαξψλ 

αδηθεκάησλ πνπ έρνπλ δερηεί ηελ επζχλε ηνπο ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα εθηίνπλ ηηο 

πνηλέο ηνπο έμσ απφ ηηο θπιαθέο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

απνδεκίσζε ησλ ζπκάησλ θαη λα απνθαζηζηνχλ ηνπο δεζκνχο ηνπο κε ηελ θνηλφηεηα· 

16. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηε ζπκθσλία πνπ επηηεχρζεθε κεηαμχ ησλ κεξψλ γηα 

ηε δεκηνπξγία, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο νξηζηηθήο ζπκθσλίαο εηξήλεο, κηαο Δπηηξνπήο 

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

αλεμάξηεηνπ θαη ακεξφιεπηνπ κεραληζκνχ εμσδηθαζηηθνχ ραξαθηήξα γηα ηελ απφ 

θνηλνχ ζπγθξφηεζε 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 θαη λα αλαγλσξηζηνχλ ηα 

δηθαηψκαηα φισλ ησλ ζπκάησλ· 

17. εθθξάδεη ηελ ηζρπξή ηνπ ζηήξημε ζηηο ζπλερηδφκελεο ζπλνκηιίεο πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί νξηζηηθή ζπκθσλία θαηάπαπζεο ηνπ ππξφο θαη παχζεο φισλ ησλ 

ερζξνπξαμηψλ πξηλ απφ ηηο 23 Μαξηίνπ 2016· ζηελ θαηεχζπλζε απηή δεηεί απφ φιεο ηηο 

πνιηηηθέο δπλάκεηο ηεο Κνινκβίαο λα αλαδεηήζνπλ κηα ζπλαίλεζε ζε ζρέζε κε ηε 

ζπκθσλία απηή ψζηε, ελδερνκέλσο, λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή ππνζηήξημή ηεο εθ 

κέξνπο ησλ πνιηηψλ θαη λα αλαδεηρηεί απηή σο πξψην θαη θπξηφηεξν βήκα πξνο ηελ 

θνηλσληθή ζπκθηιίσζε ε νπνία, αλακθίβνια, είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ππέξβαζε ηφζν 

καθξφρξνλσλ βηαηνηήησλ πνπ πξνθάιεζαλ ηεξάζηην αξηζκφ ζπκάησλ· 

18. 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· 

πηζηεχεη φηη ε ππνθνπιηνχξα ηεο βίαο πξέπεη λα εμαιεηθζεί πιήξσο απφ κηα ρψξα ζηελ 

νπνία πελήληα έηε ζχγθξνπζεο έρνπλ νξηζκέλεο θνξέο νδεγήζεη ζε κε λφκηκεο 

απαληήζεηο θαη ζε 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 δεηεί απφ ηηο νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο 
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ησλ πνιηηψλ ηελ πιήξε θαη πηζηή ζπλεξγαζία ηνπο γηα ηελ απνθαηάζηαζε κηαο 

ζπκθηιησκέλεο ζπκβίσζεο ζηε ρψξα· 

19. αμηνινγεί ζεηηθά ηελ πξφζθαηε αλαθνίλσζε ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ ηεο Κνινκβίαο φηη 

ζα αλαζεσξήζνπλ ην ζηξαηησηηθφ δφγκα ηεο ρψξαο ψζηε λα ην πξνζαξκφζνπλ θαη λα 

πξνεηνηκάζνπλ ηηο έλνπιεο δπλάκεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη επέιηθηε 

αληηκεηψπηζε ησλ λέσλ πξνθιήζεσλ ζηε κεηαζπγθξνπζηαθή πεξίνδν, ρξεζηκεχνληαο 

ηαπηφρξνλα θαη σο εγγπήηξηεο ησλ ζπκθσληψλ εηξήλεο· ζεσξεί επίζεο φηη ε πξφζθαηε 

αλαθνίλσζε ησλ FARC φηη αλαζηέιινπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηξαηησηηθήο εθπαίδεπζεο 

θαη φηη, ζην εμήο, ζα εζηηαζηνχλ ζηελ πνιηηηθή θαη πνιηηηζηηθή εθπαίδεπζε, ζην 

πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο πνπ απνζθνπεί ζηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο έλνπιεο ζχγθξνπζεο, 

απνηειεί έλα αθφκε ειπηδνθφξν βήκα πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε· 

20. 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 Δπξσ-

ιαηηλνακεξηθαληθή Κνηλνβνπιεπηηθή Σπλέιεπζε θαη ζηελ Κπβέξλεζε θαη ην 

Κνηλνβνχιην ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Κνινκβίαο. 


