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B8-0506/2018 

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα 

(2018/2891(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

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

ψηφίσματα της 27ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα1, 

της 18ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με τις διώξεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης 

στη Βενεζουέλα2, της 12ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα3, 

της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα4, της 27ης Απριλίου 

2017 σχετικά με την κατάσταση στην Βενεζουέλα5, της 8ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά 

με την κατάσταση στη Βενεζουέλα6, της 3ης Μαΐου 2018 σχετικά με τις εκλογές στη 

Βενεζουέλα7, και της 5ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τη μεταναστευτική κρίση και την 

ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και στα χερσαία σύνορά της με την 

Κολομβία και τη Βραζιλία8, 

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

1948, 

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

– έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά 

δικαιώματα, 

– έχοντας υπόψη το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, 

– έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της εισαγγελέως του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου 

Fatou Bensouda σχετικά με την έναρξη προκαταρκτικής εξέτασης για την κατάσταση 

στις Φιλιππίνες και στη Βενεζουέλα, στις 8 Φεβρουαρίου 2018, και σχετικά με την 

κατάσταση στη Βενεζουέλα, κατόπιν παραπομπής από ομάδα έξι Κρατών Μερών, στις 

27 Σεπτεμβρίου 2018, 

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 15ης 

Οκτωβρίου 2018, 

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του Κίτο, της 4ης Σεπτεμβρίου 2018, για την κινητικότητα 

των πολιτών της Βενεζουέλας στην περιοχή, 

– έχοντας υπόψη τον διορισμό, στις 19 Σεπτεμβρίου 2018, του Eduardo Stein ως Κοινού 

                                                 
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 ΕΕ C 86 της 6.3.2018, σ. 101. 
5 ΕΕ C 298 της 23.8.2018, σ. 137. 
6 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0041. 
7 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0199. 
8 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0313. 
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ειδικού αντιπροσώπου του ΔΟΜ και της UNHCR για τους βενεζουελανούς πρόσφυγες 

και μετανάστες στην περιοχή, 

– έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση στην οποία προέβησαν στις 28 Απριλίου 2017 η 

Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ για τις εξωδικαστικές, συνοπτικές ή αυθαίρετες 

εκτελέσεις, ο Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ για την ελευθερία του ειρηνικώς 

συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, ο Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ για τους 

υπερασπιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων και η Ομάδα Εργασίας του ΟΗΕ για την 

αυθαίρετη κράτηση, 

– έχοντας υπόψη τη δήλωση των ηγετών της G7 της 23ης Μαΐου 2018, 

– έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Ομάδας της Λίμα, της 23ης Ιανουαρίου 2018, της 14ης 

Φεβρουαρίου 2018, της 21ης Μαΐου 2018, της 2ας Ιουνίου 2018 και της 15ης Ιουνίου 

2018, 

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών (OAK), της 20ής 

Απριλίου 2018, σχετικά με την επιδεινούμενη ανθρωπιστική κατάσταση στη 

Βενεζουέλα, 

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της 

Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), της 9ης 

Οκτωβρίου 2018, σχετικά με τον θάνατο του δημοτικού συμβούλου Fernando Albán 

στη Βενεζουέλα, 

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της 

Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της 10ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με τον 

θάνατο του Fernando Albán, 

– έχοντας υπόψη τον απολογισμό της αποστολής του που εστίαζε στη μεταναστευτική 

κρίση και την ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και στα χερσαία σύνορά της 

με την Κολομβία και τη Βραζιλία, 

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

δημοκρατική αντιπολίτευση και τους πολιτικούς κρατούμενους στη Βενεζουέλα, 

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

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθεί να επιδεινώνεται σοβαρά η κατάσταση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στη Βενεζουέλα· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι, εξαιτίας της πολιτικής κρίσης, η Βενεζουέλα βρίσκεται 

αντιμέτωπη με μια άνευ προηγουμένου κοινωνική, οικονομική και ανθρωπιστική κρίση, 

με αποτέλεσμα να προκληθεί τεράστιος αριθμός θανάτων και να γίνουν μετανάστες και 

πρόσφυγες 2,3 εκατομμύρια άνθρωποι·  

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 87 % του πληθυσμού της Βενεζουέλας πλήττεται από τη 

φτώχεια, ενώ το ποσοστό ακραίας φτώχειας φθάνει στο 61,2 %· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι η μητρική θνησιμότητα έχει αυξηθεί κατά 60 % και η παιδική θνησιμότητα κατά 

30 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 89 % των Βενεζουελανών καταγγέλλουν ότι δεν 

διαθέτουν χρήματα για να αγοράσουν αρκετά τρόφιμα για τις οικογένειές τους· 
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Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κακή διαχείριση και οι αλλοπρόσαλλες κομματικές 

οικονομικές αποφάσεις στη Βενεζουέλα οδήγησαν στο πέμπτο έτος οικονομικής 

ύφεσης, με πραγματικό ΑΕγχΠ που αναμένεται να συρρικνωθεί κατά 18 % το 2018, 

μετά από πτώση κατά 14 % το 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βενεζουέλα είναι επί 

του παρόντος η μόνη χώρα στον κόσμο που αντιμετωπίζει υπερπληθωρισμό, με 

πληθωρισμό που προβλέπεται να φτάσει το 1,4 εκατ. τοις εκατό φέτος, σύμφωνα με το 

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και το 10 εκατ. τοις εκατό το 2019· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι οι τιμές αυξήθηκαν κατά 65.000 % εντός ενός έτους· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δεν έχει επιχειρήσει να 

αντιμετωπίσει σοβαρά την ανησυχητική και εκτεταμένη ανθρωπιστική κρίση, ήτοι 

αγνοεί την ευθύνη που φέρει προς τους πολίτες της να προστατεύει και να στηρίζει τον 

λαό της· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την προθυμία της διεθνούς κοινότητας να 

βοηθήσει, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας εξακολουθεί, δυστυχώς, να αρνείται επίμονα 

να αποδεχθεί ανοικτά και να διευκολύνει την παροχή διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας 

στον πληθυσμό της, που την έχει απεγνωσμένα ανάγκη· 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι φέρεται ότι, στις 8 Οκτωβρίου 2018, ο πολιτικός της 

αντιπολίτευσης Fernando Albán βασανίστηκε και δολοφονήθηκε στις εγκαταστάσεις 

της Βολιβαριανής Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (SEBIN), δηλαδή της πολιτικής 

αστυνομίας της Βενεζουέλας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις εκκλήσεις των 

Ηνωμένων Εθνών και της ΕΕ, οι αρχές αρνήθηκαν να επιτρέψουν τη διενέργεια 

ανεξάρτητης έρευνας όσον αφορά τα αίτια του θανάτου του, ή τη διενέργεια διεθνούς 

αυτοψίας από ανεξάρτητη εγκληματολογική ομάδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Albán 

τελούσε υπό κράτηση στις εγκαταστάσεις της SEBIΝ, και ότι, ως εκ τούτου, οι αρχές 

της Βενεζουέλας είναι υπόλογες για την τύχη του· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 13 Οκτωβρίου 2018, ο τιμηθείς με το Βραβείο Ζαχάρωφ 

2017 Lorent Saleh απελευθερώθηκε, οδηγήθηκε απευθείας στο αεροδρόμιο και 

απελάθηκε αμέσως σε καταναγκαστική εξορία στην Ισπανία· λαμβάνοντας υπόψη ότι 

ήταν φυλακισμένος για 4 έτη, υποβλήθηκε σε κτηνώδη βασανιστήρια, χωρίς δίκη ή 

προδικαστική ακρόαση, η οποία έπρεπε να είχε διενεργηθεί το πολύ 45 ημέρες μετά την 

υποβολή της υπόθεσης στα δικαστήρια, αλλά αναβλήθηκε τουλάχιστον 53 φορές· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταθέσεις του, μαζί με εκείνες χιλιάδων άλλων θυμάτων, 

μεταξύ άλλων στο πλαίσιο υποθέσεων που υποβλήθηκαν στο Διεθνές Ποινικό 

Δικαστήριο (ΔΠΔ), επιβεβαιώνουν τη βάναυση και απάνθρωπη μεταχείριση των 

πολιτικών κρατουμένων στη Βενεζουέλα και τη συστηματική καταστολή που 

εφαρμόζουν οι αρχές της Βενεζουέλας· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν επί του παρόντος τριακόσιοι πολιτικοί κρατούμενοι 

στη Βενεζουέλα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο βουλευτής της εθνοσυνέλευσης Juan 

Requesens συνελήφθη αυθαίρετα, υποβλήθηκε σε βασανιστήρια, και κρατείται χωρίς 

δυνατότητα επικοινωνίας με τον έξω κόσμο, πράγμα που παραβιάζει μόνιμα και 

παράνομα την πολιτική του ασυλία· 

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρώην πρόεδρος της εθνοσυνέλευσης και τιμηθείς με το 

Βραβείο Ζαχάρωφ 2017 Julio Borges κατηγορήθηκε αβάσιμα για συνωμοσία με σκοπό 

τη δολοφονία του προέδρου της Βενεζουέλας Nicolas Maduro· λαμβάνοντας υπόψη ότι 

οι αρχές της Βενεζουέλας εξέδωσαν διεθνές ένταλμα σύλληψής του μέσω της Ιντερπόλ· 
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Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει κλίμα εκτεταμένης βίας και πλήρους ατιμωρησίας στη 

Βενεζουέλα, ως επί το πλείστον επειδή οι αρχές δεν διώκουν τους δράστες σοβαρών 

παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στις οποίες περιλαμβάνονται φόνοι, η 

χρήση υπέρμετρης βίας κατά διαδηλωτών, αυθαίρετες συλλήψεις, βασανιστήρια, και 

άλλες μορφές ταπεινωτικής και απάνθρωπης μεταχείρισης, καθώς και η εγκληματική 

βία· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επισφαλής κατάσταση των βενεζουελανών μεταναστών και 

προσφύγων επιβαρύνει με πρόσθετο κόστος τις χώρες υποδοχής, με αποτέλεσμα να 

σημειώνεται κρίση άνευ προηγουμένου στη Λατινική Αμερική και στην Καραϊβική· 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 8 Φεβρουαρίου 2018, η εισαγγελέας του Διεθνούς 

Ποινικού Δικαστηρίου ξεκίνησε προκαταρκτική εξέταση όσον αφορά την κατάσταση 

στη Βενεζουέλα, με βάση καταγγελίες που υπέβαλαν ΜΚΟ και ιδιώτες· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι, στις 27 Σεπτεμβρίου 2018, ομάδα έξι Κρατών Μερών στο ΔΠΔ (Αργεντινή, 

Καναδάς, Κολομβία, Χιλή, Παραγουάη και Περού) ζήτησε από την εισαγγελέα να 

ξεκινήσει έρευνα για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράχθηκαν στην 

επικράτεια της Βενεζουέλας, με βάση την έκθεση του Γενικού Γραμματέα του 

Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ) και την έκθεση της Ύπατης Αρμοστού των 

Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι αργότερα 

προστέθηκαν στην εν λόγω ομάδα η Γαλλία και η Κόστα Ρίκα· λαμβάνοντας υπόψη ότι 

είναι η πρώτη φορά που ομάδα Κρατών Μερών υποβάλλει αίτηση παραπομπής σχετικά 

με κατάσταση στην επικράτεια άλλου Κράτους Μέρους· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη απευθύνει την ίδια έκκληση δύο φορές, στο ψήφισμά 

του της 8ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα και στο 

ψήφισμά του της 13 Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με τις πολιτικές σχέσεις της EE με τη 

Λατινική Αμερική· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν δύναται να επιτευχθεί μακρόπνοη 

ειρηνική λύση ή συμφιλίωση χωρίς την παρέμβαση της δικαιοσύνης· 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην παγκόσμια σύνοδο κορυφής των Ηνωμένων Εθνών που 

πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2005, όλα τα κράτη μέλη ανέλαβαν επισήμως 

την ευθύνη να προστατεύει έκαστο τον πληθυσμό του από εγκλήματα κατά της 

ανθρωπότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη συμφώνησαν ότι όταν ένα 

κράτος δεν εκπληρώνει την εν λόγω ευθύνη, η διεθνής κοινότητα έχει καθήκον να 

συμβάλλει στην προστασία του πληθυσμού που απειλείται από τα εγκλήματα αυτά· 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 13 Νοεμβρίου 2017, το Συμβούλιο αποφάσισε να 

επιβάλει εμπάργκο όπλων κατά της Βενεζουέλας και απαγόρευση εξαγωγής σε αυτήν 

συναφούς υλικού που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική καταστολή· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 22 Ιανουαρίου 2018, αποφάσισε ομόφωνα να επιβάλει 

κυρώσεις υπό μορφή περιοριστικών μέτρων, όπως είναι η απαγόρευση ταξιδίου και η 

δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, σε επτά πολίτες της Βενεζουέλας που κατέχουν 

επίσημες θέσεις, σε απάντηση στη μη συμμόρφωση με τις δημοκρατικές αρχές· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 25 Ιουνίου 2018, επιβλήθηκαν κυρώσεις και σε άλλους 11 

βενεζουελανούς αξιωματούχους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που έχουν δεσμευθεί 

οι λογαριασμοί των εν λόγω προσώπων, εξακολουθούν να είναι προσβάσιμοι οι 

λογαριασμοί των συζύγων τους και άλλων μελών του στενού οικογενειακού τους 

κύκλου· 



 

PE624.202v01-00 6/8 RE\1166892EL.docx 

EL 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, μαζί με άλλα δημοκρατικά όργανα, δεν αναγνώρισε ούτε 

τις προεδρικές εκλογές ούτε τις εκλογές για τη συντακτική εθνοσυνέλευση, αλλά ούτε 

και τις αρχές που ανέλαβαν την εξουσία με αυτές τις παράνομες διαδικασίες· 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στα αποτελέσματα της συνεδρίασης του Συμβουλίου 

Εξωτερικών Υποθέσεων της 15ης Οκτωβρίου 2018 περιλαμβάνεται αναφορά για την 

εξεύρεση πολιτικής λύσης στην παρούσα κρίση, με τη διερεύνηση της δυνατότητας να 

συγκροτηθεί ομάδα επαφής για τη διευκόλυνση μιας πολιτικής διαδικασίας· 

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δύο απόπειρες για την οικοδόμηση εθνικού διαλόγου μεταξύ 

της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, με τη διαμεσολάβηση του Βατικανού και 

διεθνών διαμεσολαβητών, για την εξεύρεση διεξόδου από την κρίση, απέτυχαν λόγω 

της έλλειψης σοβαρότητας των αρχών της Βενεζουέλας, οι οποίες δεν 

πραγματοποίησαν καμία παραχώρηση στο πλαίσιο του διαλόγου, αλλά επικεντρώθηκαν 

αποκλειστικά στην προσπάθεια απόκτησης χρόνου και διεθνούς αναγνώρισης· 

1. εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους φίλους του 

Fernando Albán· καταδικάζει, στο πλαίσιο αυτό, τα εγκλήματα που διέπραξαν οι αρχές 

της Βενεζουέλας και ζητεί να διενεργηθεί πάραυτα ανεξάρτητη έρευνα όσον αφορά την 

κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένης διεθνούς αυτοψίας από ανεξάρτητη 

εγκληματολογική ομάδα· 

2. υπενθυμίζει ότι οι δύο προηγούμενες απόπειρες για την επίτευξη πολιτικής λύσης για 

την κρίση στη Βενεζουέλα, με τη διαμεσολάβηση του Βατικανού και μέσω εθνικού 

πολιτικού διαλόγου που πραγματοποιήθηκε στη Δομινικανή Δημοκρατία, σαφώς 

απέτυχαν· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι ο ρόλος της διεθνούς διαμεσολάβησης ή 

μιας ομάδας διευκόλυνσης επαφής πρέπει να είναι αμερόληπτος και να γίνεται δεκτός 

και από τις δύο πλευρές· 

3. καλεί την ΕΕ, και ειδικότερα το Συμβούλιο και την ΑΠ/ΥΕ, να μεριμνήσουν ώστε κάθε 

περαιτέρω ενέργεια για την επίτευξη πολιτικής λύσης να πληροί απαραιτήτως τις 

ακόλουθες αμετάκλητες απαιτήσεις: την άμεση απελευθέρωση όλων των πολιτικών 

κρατουμένων και τον τερματισμό της καταστολής, των βασανιστηρίων, της 

κακομεταχείρισης και της παρενόχλησης των πολιτικών αντιπάλων, των ακτιβιστών για 

τα ανθρώπινα δικαιώματα και των φιλειρηνικών διαδηλωτών· ένα νέο ανεξάρτητο 

εθνικό εκλογικό συμβούλιο το οποίο θα εκλέγεται από την εθνοσυνέλευση· τη 

διεξαγωγή ελεύθερων και δίκαιων εκλογών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για μια 

αξιόπιστη διαδικασία, με σεβασμό της πολιτικής πολυφωνίας, και με την παρουσία 

δημοκρατικών διεθνών παρατηρητών· την αναγνώριση της εξουσίας της νόμιμης 

εθνοσυνέλευσης· και τη διάλυση της συντακτικής εθνοσυνέλευσης· 

4. επαναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξή του για την έναρξη έρευνας του ΔΠΔ όσον 

αφορά τα εκτεταμένα εγκλήματα που εξετάζει προκαταρκτικά το εν λόγω Δικαστήριο, 

τα οποία διέπραξε το καθεστώς της Βενεζουέλας στο πλαίσιο της συστηματικής 

καταστολής των πολιτών από το ίδιο το κράτος· καλεί επιτακτικά την ΕΕ στο σύνολό 

της και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την έκκληση που απηύθυναν οι κυβερνήσεις 

της Αργεντινής, του Καναδά, της Χιλής, της Κολομβίας, της Παραγουάης, του Περού, 

της Γαλλίας και της Κόστα Ρίκα για την παραπομπή της κυβέρνησης της Βενεζουέλας 

στο ΔΠΔ, ούτως ώστε να διερευνηθούν τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που 

διέπραξαν οι αξιωματούχοι του καθεστώτος της Βενεζουέλας και να προσδιοριστεί η 
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ευθύνη για τα εγκλήματα αυτά· 

5. επαναλαμβάνει την έκκληση που απηύθυνε τον Ιούνιο του 2018 ο Ύπατος Αρμοστής 

του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα (OHCHR) στα κράτη μέλη του Συμβουλίου 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών να συγκροτήσουν διεθνή εξεταστική 

επιτροπή για να διερευνήσει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη 

Βολιβαριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας και να εμβαθύνει τη συμμετοχή του ΔΠΔ· 

6. υπενθυμίζει στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας την ευθύνη της να προστατεύει τον 

πληθυσμό της χώρας από εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, μεταξύ άλλων· 

υπενθυμίζει επιπλέον στην ΕΕ και στη διεθνή κοινότητα, μέσω του ΟΗΕ, την αρχή της 

«ευθύνης προστασίας» του πληθυσμού της Βενεζουέλας από εγκλήματα κατά της 

ανθρωπότητας που διαπράττει το κράτος· υπενθυμίζει ότι πρόκειται για συλλογική 

δέσμευση που συμφωνήθηκε από τα κράτη μέλη του ΟΗΕ ώστε να αποφευχθεί μια 

ανθρωπιστική καταστροφή με μεγαλύτερες συνέπειες· καλεί τη διεθνή κοινότητα να 

αξιολογήσει όλες τις διπλωματικές, ανθρωπιστικές και ειρηνικές επιλογές με 

συντονισμένο τρόπο και στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, ούτως ώστε να 

εφαρμοστεί η αρχή της «ευθύνης προστασίας»· 

7. επικροτεί την επιβολή από την ΕΕ, για τη διεξαγωγή των εκλογών της 20ης Μαΐου 

2018 που ήταν παράνομες και δεν αναγνωρίστηκαν διεθνώς, πρόσθετων στοχευμένων 

και αντιστρεπτών κυρώσεων οι οποίες δεν θα βλάψουν τον πληθυσμό της Βενεζουέλας· 

τονίζει ότι θα πρέπει να διερευνηθεί πάραυτα το ενδεχόμενο να προστεθούν στον 

κατάλογο των κυρώσεων και άλλα μέλη των αρχών της Βενεζουέλας και τα μέλη των 

οικογενειών τους· καλεί το Συμβούλιο να εξετάσει το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων 

επί του πετρελαίου της Βενεζουέλας, μεταξύ άλλων και επί των συμφωνιών με την 

εταιρεία κρατικής ιδιοκτησίας PDVSA· 

8. επαναλαμβάνει την υποστήριξή του για το έργο του Γενικού Γραμματέα του ΟΑΚ Luis 

Almagro υπέρ της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βενεζουέλα, 

καθώς και για τις προσπάθειες της Ομάδας της Λίμα να επιτύχει δημοκρατική λύση για 

την τρέχουσα πολιτική και ανθρωπιστική κρίση· 

9. επικροτεί επίσης τη Βραζιλία, την Κολομβία, το Περού, ο Ισημερινός και άλλες χώρες 

της περιοχής, τις περιφερειακές και διεθνείς οργανώσεις, τους ιδιωτικούς και δημόσιους 

φορείς, την Καθολική Εκκλησία και τους απλούς πολίτες της περιοχής στο σύνολό 

τους, για τη συνδρομή και την αλληλεγγύη τους προς τους βενεζουελανούς μετανάστες 

και πρόσφυγες· υπενθυμίζει στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και στα κράτη μέλη ότι έχουν 

καθήκον να προστατεύουν τους τιμηθέντες με το Βραβείο Ζαχάρωφ και να 

αναγνωρίζουν τον ρόλο τους ως βασικών παραγόντων στο τρέχον πλαίσιο, που 

νομιμοποιείται χάρη στις αξίες και στη δέσμευσή τους προς τη δημοκρατία για τις 

οποίες βραβεύθηκαν· 

10. καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να παράσχουν στους βενεζουελανούς πρόσφυγες ή 

μετανάστες που βρίσκονται στην επικράτειά τους ορισμένα μέσα για την άμεση 

προστασία τους, όπως θεωρήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους, ειδικές ρυθμίσεις 

διαμονής ή άλλα περιφερειακά μεταναστευτικά πλαίσια, με τις σχετικές εγγυήσεις 

προστασίας· ωστόσο, καλεί εκ νέου και τις αρχές της Βενεζουέλας να διευκολύνουν και 

να επιταχύνουν την έκδοση και την ανανέωση των πιστοποιητικών ταυτότητας των 

υπηκόων τους, είτε στη Βενεζουέλα είτε στο εξωτερικό· 
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11. επαναλαμβάνει τα ιδιαίτερα ανησυχητικά πορίσματα της αποστολής του, του Ιουνίου 

του 2018, στα χερσαία σύνορα της Κολομβίας και της Βραζιλίας με τη Βενεζουέλα· 

επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις αρχές της Βενεζουέλας, να επιτρέψουν 

κατεπειγόντως την απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη χώρα, ώστε να 

αποτραπεί η επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης και της κρίσης δημόσιας υγείας· 

12. επικροτεί ένθερμα τον πρόσφατο διορισμό, στις 19 Σεπτεμβρίου 2018, του Eduardo 

Stein ως Κοινού ειδικού αντιπροσώπου του ΔΟΜ και της UNHCR για τους 

βενεζουελανούς πρόσφυγες και μετανάστες στην περιοχή, και επισημαίνει ότι ο εν 

λόγω διορισμός αντανακλά την αναγνώριση της περιφερειακής και παγκόσμιας 

διάστασης της μεταναστευτικής κρίσης· καλεί το Συμβούλιο και την ΑΠ/ΥΕ να 

κινητοποιήσουν περισσότερα κονδύλια και να παράσχουν συνδρομή σε συντονισμό με 

τον Κοινό ειδικό αντιπρόσωπο· 

13. υπενθυμίζει ότι η Ιντερπόλ είναι διεθνής αστυνομική οργάνωση που ασχολείται κυρίως 

με την καταπολέμηση της διεθνούς εγκληματικότητας· καλεί την Ιντερπόλ να μην 

εξετάσει τα αιτήματα της κυβέρνησης της Βενεζουέλας κατά του κ. Borges, της κ. 

Ortega Diaz και του κ. Mundaray Rodriguez, δεδομένου ότι οι κατηγορίες είναι 

εντελώς αβάσιμες και αποκλειστικά πολιτικά υποκινούμενες· 

14. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 

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

θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην κυβέρνηση και την 

εθνοσυνέλευση της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, στις κυβερνήσεις και 

τα κοινοβούλια της Δημοκρατίας της Κολομβίας, της Δημοκρατίας της Βραζιλίας, της 

Δημοκρατίας του Περού και της Δημοκρατίας του Ισημερινού, στην Κοινοβουλευτική 

Συνέλευση ΕΕ-Λατινικής Αμερικής, στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού 

Αμερικανικών Κρατών και στην Ομάδα της Λίμα. 

 


