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B8-0078/2018 

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα  

(2018/2559(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τα πολυάριθμα ψηφίσματά του σχετικά με τη Βενεζουέλα, και 

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, το ψήφισμα της 12ης Μαρτίου 2015 

σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα3, το ψήφισμα της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά 

με την κατάσταση στη Βενεζουέλα4 και το ψήφισμα της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά 

με την κατάσταση στη Βενεζουέλα5, 

– έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 

1948, 

– έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, στο οποίο 

η Βενεζουέλα είναι συμβαλλόμενο μέρος, 

– έχοντας υπόψη τον Διαμερικανικό Δημοκρατικό Χάρτη που εγκρίθηκε στις 11 

Σεπτεμβρίου 2001, 

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, Zeid Ra’ad Al Hussein, της 31ης Μαρτίου 2017, σχετικά με την απόφαση 

του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Βενεζουέλας να αναλάβει τις νομοθετικές εξουσίες της 

Εθνοσυνέλευσης,  

– έχοντας υπόψη τις προειδοποιήσεις που διατυπώθηκαν στις εκθέσεις του Οργανισμού 

Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ/OAS), της 30ής Μαΐου 2016 και της 14ης Μαρτίου 

2017, σχετικά με τη Βενεζουέλα, καθώς και την έκκληση του Γενικού Γραμματέα του 

για επείγουσα σύγκληση του Μονίμου Συμβουλίου, βάσει του άρθρου 20 του 

Δημοκρατικού Χάρτη, προκειμένου να συζητηθεί η πολιτική κρίση στη Βενεζουέλα, 

– έχοντας υπόψη την επιστολή, της 27ης Μαρτίου 2017, της Αντιπροέδρου της 

Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 

Πολιτικής Ασφαλείας (AΠ/ΥΕ), Federica Mogherini, σχετικά με την επιδείνωση και τη 

σοβαρή πολιτική, οικονομική και ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα, 

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του ΟΑΚ, που υπεγράφη από 14 εκ των κρατών μελών του 

στις 23 Μαρτίου 2017, με την οποία ζητείται από τη Βενεζουέλα, μεταξύ άλλων 

μέτρων, να προγραμματίσει άμεσα εκλογές, να απελευθερώσει τους πολιτικούς 

κρατούμενους και να αναγνωρίσει τη διάκριση των εξουσιών που προβλέπει το 

                                                 
1 ΕΕ C 285 της 29.8.2017, σ. 145. 
2 ΕΕ C 294 της 12.8.2016, σ. 21. 
3 ΕΕ C 316 της 30.8.2016, σ. 190. 

4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0269. 
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0200. 
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Σύνταγμά της, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Μονίμου Συμβουλίου του ΟΑΚ, της 3ης Απριλίου 

2017, σχετικά με τα πρόσφατα γεγονότα στη Βενεζουέλα, 

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της «Ομάδας της Λίμα», της 23ης Ιανουαρίου 2018, σχετικά 

με την απόφαση της Εθνικής Συντακτικής Συνέλευσης να προκηρύξει προεδρικές 

εκλογές, 

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2017 και της 

22ας Ιανουαρίου 2018, σχετικά με τη Βενεζουέλα, ιδίως για την επιβολή εμπάργκο 

όπλων και κυρώσεων, 

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της 26ης Ιανουαρίου 2018 της Ύπατης Εκπροσώπου εξ 

ονόματος της ΕΕ σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στη Βενεζουέλα, που καταδικάζει 

την απόφαση των βενεζουελανών αρχών να απελάσουν τον Πρεσβευτή της Ισπανίας 

στο Καράκας, 

– έχοντας υπόψη την απόφασή του να απονείμει το Βραβείο Ζαχάρωφ 2017 στη 

δημοκρατική αντιπολίτευση της Βενεζουέλας, 

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

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνώς μη αναγνωρισμένη Εθνική Συντακτική Συνέλευση 

έχει προκηρύξει προεδρικές εκλογές μέχρι τα τέλη Απριλίου 2018· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι, βάσει του Συντάγματος της Βενεζουέλας, αρμόδιο όργανο για την προκήρυξη 

εκλογών είναι το Εθνικό Εκλογικό Συμβούλιο· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση αυτή ελήφθη έξω από το πλαίσιο του εθνικού 

διαλόγου και ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε εξελίξεις της συνάντησης που η 

Κυβέρνηση της Βενεζουέλας είχε με την αντιπολίτευση στο Σάντο Ντομίνγκο· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 25 Ιανουαρίου 2018 το Ανώτατο Δικαστήριο της 

Βενεζουέλας αποφάσισε τον αποκλεισμό της Mesa de la Unidad Democrática (MUD), 

ενός συνασπισμού κομμάτων της αντιπολίτευσης, από τις προεδρικές εκλογές, πράγμα 

που συνιστά σοβαρή παραβίαση της αρχής των δίκαιων εκλογών, αφού απαγορεύει 

στους υποψήφιους της αντιπολίτευσης να ανταγωνιστούν ελεύθερα και επί ίσοις όροις 

στις εκλογές· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η αντισυνταγματική προκήρυξη πρόωρων εκλογών 

οδήγησε στην αποχώρηση του Μεξικού από τη διεργασία των εθνικών πολιτικών 

διαπραγματεύσεων μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 13 Νοεμβρίου 2017 το Συμβούλιο της ΕΕ αποφάσισε να 

επιβάλει εμπάργκο όπλων κατά της Βενεζουέλας και απαγόρευση εξαγωγής συναφούς 

υλικού ικανού να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική καταστολή· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 22 Ιανουαρίου 2018 το Συμβούλιο της ΕΕ αποφάσισε 

ομόφωνα να επιβάλει κυρώσεις σε επτά Βενεζουελανούς που κατέχουν επίσημες θέσεις 

υπό μορφή περιοριστικών μέτρων όπως απαγόρευση ταξιδίου και δέσμευση 
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περιουσιακών στοιχείων, σαν απάντηση στη μη συμμόρφωση με τις δημοκρατικές 

αρχές, το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά την έγκριση των κυρώσεων της ΕΕ, η Βενεζουέλα 

απέλασε τον πρέσβη της Ισπανίας στο Καράκας και τον χαρακτήρισε «persona non 

grata», κατηγορώντας την Ισπανία για επέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις τις· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ καταδίκασε απερίφραστα την απόφαση αυτή 

επισημαίνοντας ταυτόχρονα την πλήρη αλληλεγγύη της προς την Ισπανία, με την 

έννοια ότι οι αποφάσεις της ΕΕ στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, 

συμπεριλαμβανομένης της επιβολής κυρώσεων, λαμβάνονται ομόφωνα· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας 

και του κράτους δικαίου στη Βενεζουέλα εξακολουθεί να επιδεινώνεται· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι η Βενεζουέλα αντιμετωπίζει μια άνευ προηγουμένου πολιτική, κοινωνική, 

οικονομική και ανθρωπιστική κρίση που έχει προκαλέσει πολλούς θανάτους· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι στην Βενεζουέλα, 

συμπεριλαμβανομένων και παιδιών, υποφέρουν από υποσιτισμό ως συνέπεια της 

περιορισμένης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, σε φάρμακα και σε τρόφιμα· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυστυχώς, η Κυβέρνηση της Βενεζουέλας επιμένει να αρνείται 

να παραλάβει και να διευκολύνει τη διανομή διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει υπολογίσει ότι ο 

υπερπληθωρισμός στη Βενεζουέλα θα ανέλθει στο 13 000 % το 2018, από ένα 

εκτιμώμενο ποσοστό 2 000 % που ήταν το 2017, με αποτέλεσμα μια αύξηση στις τιμές 

κατά μέσον όρο κατά 1,5 % την ώρα· 

1. καταδικάζει απερίφραστα την απόφαση της διεθνώς μη αναγνωρισμένης Εθνικής 

Συντακτικής Συνέλευσης να προκηρύξει πρόωρες προεδρικές εκλογές μέχρι τα τέλη 

Απριλίου 2018· θεωρεί εξαιρετικά λυπηρή την πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου 

Δικαστηρίου της Βενεζουέλας να απαγορεύσει στους εκπροσώπους του MUD να 

κατέβουν ως υποψήφιοι στις επικείμενες εκλογές· επισημαίνει ότι πολλοί πιθανοί 

υποψήφιοι δεν θα είναι σε θέση να συμμετάσχουν επειδή είναι εξόριστοι, τους έχει 

επιβληθεί διοικητικός αποκλεισμός, είναι φυλακισμένοι ή είναι σε κατ’ οίκον 

περιορισμό· 

2. τονίζει ότι μόνο εκλογές βασισμένες σε ένα βιώσιμο εκλογικό χρονοδιάγραμμα, 

συμφωνημένο στο πλαίσιο του εθνικού διαλόγου με όλους τους ενδιαφερόμενους 

παράγοντες και τα πολιτικά κόμματα, και με σεβασμό των ίσων, δίκαιων και διαφανών 

συνθηκών συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένης της άρσης των απαγορεύσεων σε βάρος 

αντιπολιτευόμενων, της απελευθέρωσης των πολιτικών κρατουμένων, της 

ισορροπημένης σύνθεσης ενός αμερόληπτου Εθνικού Εκλογικού Συμβουλίου και της 

ύπαρξης επαρκών εγγυήσεων, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας από ανεξάρτητους 

διεθνείς παρατηρητές, θα αναγνωριστούν από την ΕΕ· 

3. δηλώνει ότι υπό τις παρούσες συνθήκες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα 

αναγνωρίσει ούτε τις εκλογές ούτε τις αρχές που θα προκύψουν από αυτή την 

παράνομη διαδικασία· 

4. καταδικάζει απερίφραστα την απόφαση των Βενεζουελανών αρχών να απελάσουν και 
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να χαρακτηρίσουν ανεπιθύμητο πρόσωπο (persona non grata) τον πρέσβη της Ισπανίας 

στο Καράκας· υπενθυμίζει ότι όλες οι αποφάσεις της ΕΕ στον τομέα της εξωτερικής 

πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής κυρώσεων, λαμβάνονται με ομοφωνία· 

εκτιμά επ’ αυτού πως μια κοινή ενέργεια θα μπορούσε να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 

την κλήση των πρεσβευτών της Βενεζουέλας στα κράτη μέλη και στα θεσμικά όργανα 

της ΕΕ· προτείνει να εξεταστούν και να εγκριθούν περαιτέρω ενέργειες εάν η 

κατάσταση στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξακολουθήσει να επιδεινώνεται· 

5. εκτιμά πως η επιβολή του εμπάργκο όπλων από το Συμβούλιο της ΕΕ και οι κυρώσεις 

που επιβλήθηκαν σε επτά Βενεζουελανούς επισήμους είναι ενδεδειγμένα μέτρα σε 

απάντηση στις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 

δημοκρατίας, ζητεί όμως να επεκταθούν και στους κυρίως υπεύθυνους για την 

επιδεινούμενη πολιτική, κοινωνική και ανθρωπιστική κρίση, ειδικότερα στον Πρόεδρο 

Nicolas Maduro και τον στενό κύκλο του, τον Αντιπρόεδρο Tareck El Aissami, τον 

Υπουργό Άμυνας Vladimir Padrino Lopez, και τα μέλη της ανώτερης στρατιωτικής 

διοίκησης· 

6. επαναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξή του στην Εθνοσυνέλευση ως το μόνο νόμιμα 

συγκροτημένο και αναγνωρισμένο κοινοβούλιο της Βενεζουέλας, και καλεί την 

κυβέρνηση της Βενεζουέλας να αποκαταστήσει την πλήρη συνταγματική εξουσία της· 

απορρίπτει κάθε απόφαση ληφθείσα από την Εθνική Συντακτική Συνέλευση, ως 

αντιβαίνουσα σε όλα τα δημοκρατικά πρότυπα και κανόνες· 

7. καταδικάζει την εξωδικαστική εκτέλεση του αντάρτη αστυνομικού αξιωματικού Oscar 

Perez και άλλων έξι ατόμων, που εκτελέστηκαν παρά το γεγονός ότι είχαν ήδη 

παραδοθεί· καλεί έντονα την Κυβέρνηση της Βενεζουέλας να μεριμνήσει για τη 

διαφανή διερεύνηση αυτών των φόνων· 

8. υποστηρίζει πλήρως τις έρευνες του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ/ICC) για τα 

πολυάριθμα εγκλήματα και πράξεις καταστολής που διαπράττονται από το καθεστώς 

της Βενεζουέλας, και καλεί την ΕΕ να έχει ενεργό ρόλο στο θέμα αυτό· 

9. καλεί τις αρχές της Βενεζουέλας να επιτρέψουν να εισέλθει ανεμπόδιστα κατεπείγουσα 

ανθρωπιστική βοήθεια στη χώρα και να παράσχουν πρόσβαση στις διεθνείς οργανώσεις 

που επιθυμούν να συνδράμουν τις κοινωνικές ομάδες που έχουν πληγεί περισσότερο· 

ζητεί την ταχεία υλοποίηση μιας βραχυπρόθεσμης αντίδρασης, με στόχο την 

καταπολέμηση του υποσιτισμού μεταξύ των πλέον ευάλωτων ομάδων, όπως τα παιδιά· 

εκφράζει την αλληλεγγύη του προς όσους Βενεζουελανούς αναγκάστηκαν να 

εγκαταλείψουν τη χώρα τους λόγω της έλλειψης υγειονομικών υπηρεσιών, φαρμάκων 

και τροφίμων· 

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

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

Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, την κυβέρνηση και την 

Εθνοσυνέλευση της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, την 

Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ–Λατινικής Αμερικής και τον Γενικό Γραμματέα του 

Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών. 


