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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα 

(2016/2699(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση στην 

Βενεζουέλα, συγκεκριμένα το ψήφισμα της 27ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την 

κατάσταση στη Βενεζουέλα1, το ψήφισμα της 18ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με τις 

διώξεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα2 και το ψήφισμα της 12ης 

Μαρτίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα3, 

– έχοντας υπόψη την από 10 Μαΐου 2016 δήλωση της Αντιπροέδρου της 

Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 

Πολιτικής Ασφαλείας (VP/HR) σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα, 

– έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 

1948, 

– έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, του 

οποίου η Βενεζουέλα είναι συμβαλλόμενο μέρος, 

– έχοντας υπόψη την επιστολή του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Αμερικανικών 

Κρατών της 18ης Μαΐου 2016, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του, 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση και το Ανώτατο Δικαστήριο της Βενεζουέλας 

παρεμποδίζουν την άσκηση των νομοθετικών εξουσιών της Εθνοσυνέλευσης, η οποία 

ξεκίνησε τις εργασίες της τον Δεκέμβριο του 2015 και στην οποία η δημοκρατική 

αντιπολίτευση έχει την πλειοψηφία, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η ισορροπία 

των εξουσιών που απαιτείται σε ένα κράτος δικαίου· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι αποφάσεις όπως η έκδοση και η επιβεβαίωση του διατάγματος 

περί κατάστασης έκτακτης ανάγκης και οικονομικής έκτακτης ανάγκης, η κατάργηση 

των εξουσιών της Εθνοσυνέλευσης όσον αφορά τον έλεγχο της πολιτικής, η άρνηση της 

αναγνώρισης της εξουσίας της Εθνοσυνέλευσης που απορρέει από το Σύνταγμα να 

ανακαλεί τον διορισμό δικαστών του Ανώτατου Δικαστηρίου, η κήρυξη 

αντισυνταγματικής της μεταρρύθμισης της κεντρικής τράπεζας της Βενεζουέλας και η 

αναστολή της ισχύος των άρθρων του εσωτερικού κανονισμού της Εθνοσυνέλευσης 

όσον αφορά τις συζητήσεις, μεταξύ άλλων, ελήφθησαν κατά παράβαση των 

νομοθετικών εξουσιών της Εθνοσυνέλευσης, χωρίς σεβασμό στην ισορροπία των 

εξουσιών που είναι απαραίτητη σε ένα κράτος δικαίου· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 29 Μαρτίου 2016, η Εθνοσυνέλευση ενέκρινε την 

                                                 
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0176. 
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0106. 
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0080. 
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πρόταση νόμου περί αμνηστίας και εθνικής συμφιλίωσης με στόχο την ελευθέρωση των 

πολιτικών κρατουμένων, οι περισσότεροι εκ των οποίων είχαν φυλακιστεί χωρίς να 

προηγηθεί δίκη ή καταδικαστική απόφαση, και λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 11 

Απριλίου 2016, το Ανώτατο Δικαστήριο χαρακτήρισε την εν λόγω πρόταση νόμου 

αντισυνταγματική· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Βενεζουέλας έχει πλήρη έλεγχο επί της 

δικαστικής εξουσίας και επί της εκλογικής επιτροπής, κατά προφανή παραβίαση της 

αρχής της ανεξαρτησίας και της διάκρισης των εξουσιών, χαρακτηριστικών στοιχείων 

των δημοκρατικών χωρών που διέπονται από κράτος δικαίου· 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοκρατική αντιπολίτευση έχει ξεκινήσει μια συνταγματικά 

κατοχυρωμένη διαδικασία η οποία επιτρέπει την αποπομπή δημοσίων λειτουργών από 

τα καθήκοντά τους εφόσον έχουν ολοκληρώσει το ήμισυ της θητείας τους, και έχει 

συλλέξει και αποστείλει στο Εθνικό Εκλογικό Συμβούλιο 1,8 εκατομμύρια υπογραφές, 

πολύ περισσότερες από τις 198 000 που απαιτούνται για να είναι η διαδικασία 

αποδεκτή από συνταγματική άποψη· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Luis Almagro, Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού 

Αμερικανικών Κρατών, κάλεσε τον Πρόεδρο της Βενεζουέλας να σταματήσει να 

υπονομεύει το ελεγχόμενο από την αντιπολίτευση κοινοβούλιο, να απελευθερώσει «τα 

άτομα που έχουν φυλακιστεί για τις ιδέες τους» και να επιτρέψει τη διεξαγωγή 

δημοψηφίσματος εντός του τρέχοντος έτους· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι παράλληλα με τις πολιτικές συγκρούσεις, επικρατούν συνθήκες 

αυξανόμενης οικονομικής αβεβαιότητας για τους περισσότερους πολίτες της 

Βενεζουέλας, οι οποίοι πλήττονται από ελλείψεις βασικών τροφίμων και φαρμάκων, 

προβληματική λειτουργία νοσοκομείων, ελλείψεις νερού και ηλεκτρικού ρεύματος, 

εκτεταμένη διαφθορά και καλπάζοντα πληθωρισμό, καθώς και εντεινόμενη (πολιτική) 

βία· 

1. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τη σοβαρή υποβάθμιση του κράτους δικαίου, της 

δημοκρατίας και της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης στη Βενεζουέλα· 

2. καταδικάζει απερίφραστα την άσκηση κρατικών εξουσιών, ιδίως εκείνων της 

δικαιοσύνης και του Εθνικού Εκλογικού Συμβουλίου, με σκοπό τη στρέβλωση και την 

αγνόηση νομοθεσίας που θεσπίστηκε νόμιμα από το Κοινοβούλιο της Βενεζουέλας, την 

Εθνοσυνέλευση, με αποτέλεσμα να υπονομεύεται η βούληση του λαού της 

Βενεζουέλας όπως εκφράστηκε στις εκλογές της 6ης Δεκεμβρίου 2015· 

3. καλεί την κυβέρνηση της Βενεζουέλας να σεβαστεί το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, μεταξύ άλλων το δικαίωμα συμμετοχής σε ειρηνικές διαδηλώσεις, και την 

αρχή της διάκρισης των εξουσιών, που είναι χαρακτηριστικά των δημοκρατιών· 

4. καλεί την κυβέρνηση της Βενεζουέλας να απελευθερώσει αμέσως όλους τους 

πολιτικούς κρατούμενους· 

5. καλεί την κυβέρνηση και τις δημόσιες αρχές της Βενεζουέλας να σέβονται το 

Σύνταγμα, μεταξύ άλλων τους αναγνωρισμένους νομικούς μηχανισμούς και τις 

διαδικασίες ενεργοποίησης της διαδικασίας που προβλέπεται στο Σύνταγμα της 
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Βενεζουέλας για την αποπομπή του Προέδρου πριν από το τέλος του 2016· 

6. καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να αντιμετωπίσουν την τρέχουσα κρίσιμη κατάσταση 

στη Βενεζουέλα μέσω μιας συνταγματικής, ειρηνικής και δημοκρατικής λύσης που θα 

βασίζεται στον διάλογο· 

7. καλεί την ΥΕ/ΑΕ να συνεργαστεί με χώρες της Λατινικής Αμερικής και περιφερειακές 

και διεθνείς οργανώσεις ώστε να διασφαλιστεί η καθιέρωση μηχανισμών διαλόγου, 

εθνικής συμφιλίωσης και διαμεσολάβησης στη Βενεζουέλα, με στόχο την υποστήριξη 

μιας ειρηνικής, δημοκρατικής και συνταγματικής λύσης στην κρίση που αντιμετωπίζει 

αυτή τη στιγμή η χώρα· 

8. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 

Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την 

Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας, την κυβέρνηση και την 

Εθνοσυνέλευση της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, την 

Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ–Λατινικής Αμερικής και τον Γενικό Γραμματέα της 

Οργάνωσης Αμερικανικών Κρατών. 


