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Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-ħames anniversarju tal-Ftehim ta' Paċi fil-
Kolombja
(2021/2643(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta' Jannar 2016 b'appoġġ għall-proċess ta' 
paċi fil-Kolombja1,

– wara li kkunsidra l-Ftehim Finali tal-24 ta' Novembru 2016 biex Jintemm il-Kunflitt 
Armat u Tinbena Paċi Stabbli u Dejjiema bejn il-Gvern tal-Kolombja u l-FARC-EP 
(Forzi Armati Rivoluzzjonarji tal-Kolombja – Armata tal-Poplu),

– wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Djalogu Politiku u ta' Kooperazzjoni bejn l-UE u l-
Komunità Andina,

– wara li kkunsidra r-rapporti tal-2016 u tal-2020 dwar il-Kontroll Internazzjonali tan-
Narkotiċi, l-Istrateġija għall-Kontroll tad-Droga u l-Kimiċi mħejjija mill-Uffiċċju tal-
Affarijiet Internazzjonali tan-Narkotiċi u l-Infurzar tal-Liġi tad-Dipartiment tal-Istat tal-
Istati Uniti,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mibgħuta fl-14 ta' April 2021 mill-Ministru għall-
Affarijiet Barranin tal-Kolombja Claudia Blum lis-Segretarju Ġenerali tan-NU u lill-
President tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU dwar is-sitwazzjoni fil-fruntiera minħabba l-
appoġġ li l-Venezwela tagħti lil gruppi ta' narkoterroristi armati u organizzati,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant 
Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà tat-28 ta' April 2021 
dwar il-ħames anniversarju tal-Ftehim ta' Paċi fil-Kolombja,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi f'Novembru 2016, wara bosta tentattivi falluti, il-grupp ta' gwerrilla tal-Forzi 
Armati Rivoluzzjonarji tal-Kolombja (FARC) u l-gvern tal-Kolombja ffirmaw it-tieni 
ftehim ta' paċi rivedut li temm aktar minn ħames deċennji ta' kunflitt vjolenti u l-kunflitt 
armat li l-aktar ilu għaddej fl-Amerka Latina, b'aktar minn 220 000 vittma;

B. billi n-Nazzjonijiet Uniti qablu li jimmonitorjaw l-implimentazzjoni tal-ftehim ta' paċi u 
d-diżarm tal-gwerrilli tal-FARC;

C. billi l-FARC inbidlu f'partit politiku li pparteċipa fl-elezzjonijiet parlamentari ta' 
Marzu 2018, fejn naqas milli jirbaħ ebda siġġu u li juri n-nuqqas ta' appoġġ pubbliku;

D. billi s-sitwazzjoni fil-Kolombja dan l-aħħar reġgħet saret aktar fraġli, mhux biss 
minħabba li l-proċess ta' paċi qiegħed isofri minn disfatti iżda wkoll minħabba l-
konsegwenzi tal-kriżi tar-rifuġjati Venezwelani, b'aktar minn 1,8 miljun rifuġjat 

1 ĠU C 11, 12.1.2018, p. 79.
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Venezwelan jgħix fil-Kolombja u li ġew offruti status ta' protezzjoni temporanja, 
flimkien mal-impatt tal-pandemija tal-COVID-19;

E. billi l-FARC-EP kisru b'mod sistematiku l-ftehim ta' paċi:

 ma rrikonoxxewx kompletament ir-responsabbiltà tagħhom għal delitti serji u ksur 
tad-drittijiet tal-bniedem inkluż eżekuzzjonijiet extraġudizzjarji, ħtif ta' persuni, reati 
sesswali, aborti furzati, użu ta' armi mhux konvenzjonali u armi pprojbiti mid-dritt 
umanitarju internazzjonali;

 ma kkonformawx kompletament mal-obbligu tagħhom li jikkonsenjaw il-beni 
illeċiti akkumulati matul għexieren ta' snin, hekk kif mill-beni fl-inventarji tagħhom 
b'valur irrapportat ta' EUR 236 miljun, huma kkonsenjaw biss madwar 
EUR 1 miljun sal-iskadenza tal-31 ta' Diċembru 2020;

 huma kisru l-impenn tagħhom ta' demobilizzazzjoni u 85 % biss mit-13 202 membri 
demobilizzati tal-FARC għadhom jipparteċipaw fil-proċess ta' paċi;

F. billi d-dissidenti tal-FARC, immexxija minn ex negozjaturi gwerrilla, li reċentement 
esprimew ir-rieda tagħhom li jappoġġjaw militarment lid-dittatur Venezwelan 
Nicolás Maduro, għandhom aktar minn 2 500 raġel armat u strutturi f'20 mid-
32 dipartiment tal-pajjiż, jikkontrollaw it-traffikar tad-droga u 93,5 % tal-għelejjel tal-
koka, u huma responsabbli għal tal-inqas 14 % tal-qtil tal-mexxejja tal-moviment soċjali 
fil-Kolombja;

G. billi f'vidjo ppubblikat reċentement mill-midja RCN, it-28 front tal-hekk imsejħa 
dissidenti tal-FARC-EP li topera fid-dipartimenti ta' Arauca, Casanare u Boyacá, urew 
dikjarazzjoni ta' appoġġ inkondizzjonat għad-dittatur tal-Venezwela Maduro, vantaw l-
apparenza terroristika tiegħu u tennew l-impenn "anti-imperjalist" tal-grupp;

H. billi l-gvern Kolombjan, permezz tal-Ministru għall-Affarijiet Barranin Claudia Blum, 
ħareġ dikjarazzjoni indirizzata lis-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti fejn 
iddenunzja s-sitwazzjoni serja fil-fruntiera minħabba l-appoġġ li r-reġim illeġittimu tal-
Venezwela jagħti lil gruppi ta' narkoterroristi armati u organizzati;

I. billi r-reġim tal-Venezwela mmexxi minn Chávez ta donazzjoni ta' USD 300 miljun lill-
FARC fl-2007, kif żvelat mill-Istitut Internazzjonali Għall-Istudji Strateġiċi (IISS) wara 
li analizza l-fajls irkuprati mill-kompjuter tal-ex kap tal-FARC Raúl Reyes;

J. billi l-FARC kisbu tagħmir tal-gwerra bis-saħħa ta' provvisti mir-Russja u miċ-Ċina, li 
fittxew li joħolqu armata ibrida fil-fruntieri bl-appoġġ tal-forzi militari Russi u 
merċenarji mibgħuta mir-Russja biex iħarrġu u jipprovdu appoġġ u teknoloġija;

K. billi l-10 u t-28 front tal-FARC jikkontrollaw ir-rotot tat-traffikar tad-droga fil-fruntiera 
mal-Venezwela; billi l-Cartel de los Soles hija struttura korrotta involuta fit-traffikar 
tad-droga u hija parti mill-pjanijiet tal-gvern tar-reġim ta' Maduro, bl-involviment ta' 
proporzjon sostanzjali ta' uffiċjali ġenerali tal-armata;

L. billi l-FARC ilhom jiżviluppaw relazzjonijiet ma' gvernijiet, reġimi u forzi strateġiċi fil-
Venezwela, l-Ekwador, il-Bolivja u l-Perù għal għexieren ta' snin;
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M. billi fir-rapport tiegħu ta' Marzu 2020 dwar il-Kontroll Internazzjonali tan-Narkotiċi, l-
Istrateġija għall-Kontroll tad-Droga u l-Kimiċi, l-Uffiċċju tal-Affarijiet Internazzjonali 
tan-Narkotiċi u l-Infurzar tal-Liġi tad-Dipartiment tal-Istat tal-Istati Uniti jiddikjara li 
drogi illeċiti li għaddew mil-Venezwela fl-2019 fil-biċċa l-kbira spiċċaw fil-Karibew, 
fl-Amerka Ċentrali, fl-Istati Uniti, fl-Afrika tal-Punent u fl-Ewropa, u li l-
organizzazzjonijiet tat-traffikar tad-droga Kolombjani, inkluż il-fazzjonijiet dissidenti 
tal-FARC, l-ELN u gruppi kriminali oħra, jiffaċilitaw il-konsenja ta' drogi illeċiti mill-
Venezwela;

N. billi d-Dipartiment tat-Teżor tal-Istati Uniti impona sanzjonijiet fuq tal-inqas 
22 persuna, li jinkludu uffiċjali passati u preżenti tar-reġim ta' Maduro, fost oħrajn, il-
Ġeneral Hugo Carvajal, il-Ġeneral Henry Rangel Silva u Ramón Rodríguez Chacín, il-
Maġġur Ġeneral Cliver Alcalá Cordones, l-ex Viċi President Tareck El Aissami u l-
mexxej/portanome Samarak López, Pedro Luís Martin u żewġ assoċjati tiegħu; billi r-
reġim ta' Maduro ma ħax azzjoni kontra dawn l-uffiċjali jew uffiċjali tal-gvern u militari 
oħra b'rabtiet magħrufa mal-FARC;

O. billi l-Ekwador u l-Bolivja għadhom pajjiżi ta' tranżitu importanti għall-konsenji ta' 
droga li fihom huma involuti organizzazzjonijiet kriminali transnazzjonali bħall-kartelli 
Messikani Los Zetas, u l-kartelli Sinaloa u Golfo; billi l-FARC qegħdin jużaw dejjem 
aktar ajruplani privati u runways klandestini biex jittrasportaw il-flus lejn l-Ekwador u 
l-kokaina lejn il-Messiku u l-Amerka Ċentrali;

P. billi f'bosta operazzjonijiet ta' traffikar tad-droga, l-ajruplani ġew identifikati bħala nżul 
mingħajr awtorizzazzjoni fl-ajruport ta' Mariscal Sucre ġewwa Quito; billi dawn l-
ajruplani użaw il-ħangar presidenzjali, evidenza tal-penetrazzjoni kontinwa tat-traffikar 
tad-droga fl-istituzzjonijiet u l-gvern ta' Rafael Correa; billi dawn l-ajruplani jużaw 
ukoll l-ajruport ta' Chimoré f'Chapare, dipartiment ta' Cochabamba, ġewwa l-Bolivja;

Q. billi skont id-Dipartiment tal-Istat tal-Istati Uniti fl-2018 organizzazzjoni dissidenti tal-
FARC ta' traffikar tad-drogi, il-Frente Oliver Sinisterra, wettqet attakki tul il-fruntiera 
tat-Tramuntana tal-Ekwador mal-Kolombja; billi t-tranżitu u l-operazzjoni tal-FARC fl-
Ekwador kienu kostanti matul il-mandat ta' Rafael Correa;

R. billi dan in-network huwa kollu magħmul minn traffikanti tad-droga, il-FARC u diversi 
reġimi politiċi, dan jirrappreżenta theddida multilaterali li hija sfida ġdida għall-
emisfera u theddida għall-paċi;

S. billi l-Ġuriżdizzjoni Speċjali għall-Paċi (JEP) kienet involuta f'irregolaritajiet 
inaċċettabbli għal kwalunkwe istituzzjoni ta' ġustizzja tranżizzjonali, u tqajmu dubji 
dwar il-politiċizzazzjoni tagħha, inkluż il-preżenza ta' maġistrati akkużati li fil-passat 
iddefendew il-FARC, li mmanipulaw l-evidenza u li għandhom relazzjonijiet ma' partiti 
politiċi bħal "Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC)", ideoloġikament 
allinjata u maħluqa minn gwerrilli ex-FARC li għandhom jiġu pproċessati mill-JEP;

T. billi l-JEP inħoloq tliet snin ilu, iżda sa llum ebda membru tal-FARC ma ġie 
kkundannat għall-azzjonijiet tiegħu, u billi l-FARC igawdu minn amnestiji, l-aġenti 
statali li ma ġewx ikkundannati huma obbligati li jibqgħu f'detenzjoni preventiva;

U. billi s-seba' makrokażijiet miftuħa mill-JEP ma jissodisfawx id-drittijiet tal-vittmi, 



RE\1230075MT.docx 5/6 PE692.488v01-00

MT

jeskludu avvenimenti serji bħall-assedju u t-tkissir ta' villaġġi mill-FARC, ir-reati 
sesswali u l-aborti furzati, l-ispostamenti furzati u t-tfittxija għal sorsi ta' finanzjament 
tal-FARC; billi l-JEP iqis it-traffikar tad-droga bħala reat simili għal reati politiċi, li 
ppermetta lit-traffikanti tad-droga li mhumiex relatati mal-FARC jixtru l-impunità 
tagħhom;

V. billi l-għadd ta' vittmi tal-FARC huma fil-miljuni, filwaqt li l-JEP ġie kkreditat 
b'madwar 300 000 minnhom biss; billi l-vittmi huma mġiegħla jirrivittimizzaw lilhom 
infushom biex jiġu akkreditati fil-JEP, anke meta jkunu diġà rikonoxxuti bħala vittmi 
minn awtoritajiet u ġurisdizzjonijiet oħra fil-Kolombja;

W. billi l-JEP ta b'negliġenza l-libertà lil Jesús Santrich, ex kmandant ġellied gwerrilla tal-
FARC u membru tat-tim tan-negozjati għall-Ftehimiet ta' Paċi, akkużat bi traffikar ta' 
droga wara l-iffirmar tal-Ftehim ta' Paċi, minkejja l-fatt li d-DEA u l-Uffiċċju tal-
Prosekutur Kolombjan ikkontribwew tnax-il reġistrazzjoni awdjo bħala prova ta' atti 
kriminali mwettqa wara l-1 ta' Diċembru 2016; billi din id-deċiżjoni ma ppermettietx l-
estradizzjoni tiegħu lejn l-Istati Uniti u kkontribwiet għall-ħarba tiegħu; billi minn dak 
iż-żmien, skont sorsi ta' intelligence, Santrich qiegħed imexxi d-dissidenti tal-FARC 
mit-territorju Venezwelan;

X. billi l-Fond Fiduċjarju tal-UE għall-Kolombja mmobilizza EUR 128 miljun mill-baġit 
tal-UE, minn 21 Stat Membru, miċ-Ċilì u mir-Renju Unit; billi l-ħames kumitat 
strateġiku tiegħu ddefinixxa l-linji strateġiċi futuri tiegħu fit-22 ta' Jannar 2021;

1. Jaċċentwa l-impenn tal-Gvern tal-Kolombja għall-implimentazzjoni tal-Ftehim Finali, 
speċjalment fil-kuntest tal-isfidi l-ġodda imposti mill-flussi migratorji li qegħdin 
jiżdiedu mill-Venezwela u l-effetti fuq is-saħħa, is-soċjetà u l-ekonomija li għandha l-
pandemija tal-COVID-19;

2. Ifaħħar lill-Kolombja għall-progress tagħha fl-implimentazzjoni tal-Ftehim, speċjalment 
fl-iżvilupp rurali, li taċċentwa l-importanza tal-Pjanijiet ta' Żvilupp b'Enfasi Territorjali 
(PDET) fil-170 muniċipalità l-aktar milquta mit-traskuraġni, il-faqar u l-vjolenza, u li 
taċċentwa l-importanza tal-parteċipazzjoni tas-settur privat fil-programm Xogħlijiet 
għat-Taxxi;

3. Jiddubita madankollu l-vijabilità tal-Ftehim ta' Paċi meta waħda mill-partijiet involuti 
ma tkunx lesta li tissodisfa ebda wieħed mill-impenji miftiehma, u għaldaqstant iħeġġeġ 
lill-partijiet biex jimpenjaw ruħhom għall-implimentazzjoni sħiħa u kompluta tal-
Ftehim ta' Paċi;

4. Iqis bħala prijorità ewlenija r-rimedju tan-nuqqasijiet u l-kumpens tal-JEP għall-vittmi 
tal-kunflitt armat;

5. Jitlob lill-Kummissjoni tfittex kooperazzjoni kkoordinata ma' donaturi oħra, u biex 
tkompli tagħti prijorità liż-żoni rurali, li ġew affettwati b'mod sproporzjonat mill-
kunflitt, fl-operat tal-Fond Fiduċjarju tal-UE għall-Kolombja;

6. Itenni l-appoġġ sħiħ tiegħu lill-awtoritajiet Kolombjani fid-difiża tagħhom tal-liġi u l-
ordni fit-territorju Kolombjan kollu;
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7. Jiddikjara s-solidarjetà tiegħu mal-Kolombja fid-dawl tal-ksur kontinwu tal-fruntieri 
tagħha minn forzi narkoterroristiċi li joperaw mill-Venezwela, u jtenni s-solidarjetà 
tiegħu mal-Gvern tal-President Duque fid-dawl tat-theddid tar-reġim Venezwelan;

8. Jappoġġja bis-sħiħ il-miżuri għall-ġlieda kontra t-traffikar tad-droga, li huwa s-sors 
ewlieni ta' finanzjament għan-networks terroristiċi u kriminali kollha, u jappoġġja t-
tkomplija ta' titjiriet ta' fumigazzjoni għall-qrid tal-kultivazzjoni, il-produzzjoni, l-
ipproċessar u t-traffikar illeċiti ta' drogi; 

9 Ifaħħar il-miżuri tal-President Duque għall-integrazzjoni fil-Kolombja ta' kważi żewġ 
miljun immigrant Venezwelan li ħarbu mir-repressjoni, il-ġuħ u s-sitwazzjoni ta' 
vjolenza u terrur taħt ir-reġim ta' Maduro;

10. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni 
għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, u lill-Gvern tal-Kolombja.


