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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
στη Βενεζουέλα
(2019/2628(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Βενεζουέλα και 
συγκεκριμένα τα ψηφίσματα της 3ης Μαΐου 2018 σχετικά με τις εκλογές στη 
Βενεζουέλα1, 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 Βραζιλία2, της 25ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με την κατάσταση στη 
Βενεζουέλα3 και της 31ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την κατάσταση στη 
Βενεζουέλα4,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου εξ ονόματος της ΕΕ, στις 24 
Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τα τελευταία γεγονότα στη Βενεζουέλα,

– έχοντας υπόψη την από 26 Ιανουαρίου 2019 δήλωση της Αντιπροέδρου της 
Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 
Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) εξ ονόματος της ΕΕ σχετικά με την κατάσταση στη 
Βενεζουέλα,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της ΑΠ/ΥΕ εξ ονόματος της ΕΕ, στις 10 Ιανουαρίου 2019, 
σχετικά με τη νέα θητεία του προέδρου Maduro,

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

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως αποτέλεσμα πολιτικής κρίσης, η Βενεζουέλα αντιμετωπίζει 
μία άνευ προηγουμένου πολυδιάστατη κρίση που πλήττει όλο και περισσότερους 
κατοίκους της χώρας·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για 
τους Πρόσφυγες, πάνω από τρία εκατομμύρια πολίτες της Βενεζουέλας έχουν 
εγκαταλείψει τη χώρα τους από το 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι η φυγή ανθρώπων 
από τη Βενεζουέλα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ανθρωπιστική κρίση που έχει 
ξεσπάσει, ωστόσο πολλοί έχουν εγκαταλείψει τη χώρα και λόγω των μέτρων 
καταστολής που έχει λάβει η κυβέρνηση, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα χιλιάδες 
αυθαίρετες συλλήψεις, διώξεις εις βάρος εκατοντάδων πολιτών από στρατιωτικά 
δικαστήρια, βασανιστήρια και άλλους τρόπους κακοποίησης των κρατουμένων·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κάτοικοι της Βενεζουέλας αντιμετωπίζουν σοβαρές 
ελλείψεις σε φάρμακα, ιατρικό υλικό και τρόφιμα, γεγονός που υπονομεύει σημαντικά 

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0199.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0313.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0436.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0061.
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τα δικαιώματά τους στην υγεία και τη διατροφή και οδηγεί σε αυξημένα επίπεδα 
μητρικής και βρεφικής θνησιμότητας, δραματική εκτίναξη των μολυσματικών 
ασθενειών και υψηλά επίπεδα επισιτιστικής ανασφάλειας και παιδικού υποσιτισμού·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η άρνηση του καθεστώτος να αποδεχθεί τη διεθνώς 
αναγνωριζόμενη κατάσταση έκτακτης ανθρωπιστικής ανάγκης είχε ως αποτέλεσμα την 
όξυνση των εντάσεων τον προηγούμενο μήνα· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν υπάρξει 
ανησυχητικά δημοσιεύματα για αναταραχές, βιαιοπραγίες και αυξανόμενο αριθμό 
θυμάτων, ιδίως στις παραμεθόριες περιοχές·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η γενικευμένη διακοπή ρεύματος σε όλη την επικράτεια της 
χώρας, στις αρχές Μαρτίου, συνέβαλε σε περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης όσον 
αφορά την παροχή υπηρεσιών υγείας και τη διάθεση τροφίμων και πόσιμου νερού·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 21 Μαρτίου 2019, πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών 
με καλυμμένα τα πρόσωπά τους συνέλαβαν τον Roberto Marrero, δεξί χέρι και 
επικεφαλής του προσωπικού του προσωρινού προέδρου της Βενεζουέλας, Juan Guaidó· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Marrero κατηγορείται ότι σχεδίαζε πράξεις δολιοφθοράς 
εναντίον αξιωματούχων και αντιμετωπίζει κατηγορίες για τρομοκρατία·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Billy Six, ένας Γερμανός δημοσιογράφος, φέρεται να 
συνελήφθη στα μέσα Νοεμβρίου 2018 και να κρατήθηκε σε στρατιωτική φυλακή με τις 
κατηγορίες της κατασκοπίας, της εξέγερσης και της παραβίασης ζωνών ασφαλείας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 15 Μαρτίου 2019, αφέθηκε ελεύθερος υπό 
συγκεκριμένους όρους και του επετράπη η έξοδος από τη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι, μόνο μέσα στο 2019, τελούν υπό κράτηση τουλάχιστον 19 δημοσιογράφοι· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με δημοσίευμα, στις 15 Μαρτίου 2019, ο Tomasz 
Surdel, ανταποκριτής της πολωνικής εφημερίδας Gazeta Wyborcza στη Βενεζουέλα, 
δέχτηκε βίαιη επίθεση από τις ειδικές δυνάμεις της βενεζουελανής αστυνομίας, όπως 
εικάζεται, ενώ οδηγούσε το αυτοκίνητό του στο Καράκας·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 6 Μαρτίου 2019 η κυβέρνηση της Βενεζουέλας κάλεσε 
τον Γερμανό πρέσβη να εγκαταλείψει τη χώρα, κατηγορώντας τον για επανειλημμένη 
ανάμειξη στις εσωτερικές υποθέσεις της·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διεθνείς και περιφερειακοί εταίροι, συμπεριλαμβανομένης 
της ΕΕ, έχουν δεσμευτεί να συμβάλουν στη δημιουργία συνθηκών για ειρηνικές, 
αξιόπιστες και χωρίς αποκλεισμούς πολιτικές διαδικασίες με συμμετοχή όλων των 
σχετικών παραγόντων της Βενεζουέλας·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ζητήσει επανειλημμένα την 
αποκατάσταση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στη Βενεζουέλα μέσω 
αξιόπιστων πολιτικών διαδικασιών·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 23 Μαρτίου 2019, δύο ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη 
προσγειώθηκαν στο κεντρικό αεροδρόμιο της Βενεζουέλας και φέρεται να μετέφεραν 
δεκάδες στρατιωτικούς και μεγάλες ποσότητες εξοπλισμού·

1. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης στη 
Βενεζουέλα· εκφράζει και πάλι την αλληλεγγύη του στο λαό της Βενεζουέλας·
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2. επαναλαμβάνει ότι αναγνωρίζει τον Juan Guaidó ως νόμιμο προσωρινό Πρόεδρο της 
Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας και εκφράζει την πλήρη στήριξή του στο 
σχέδιο δράσης του· επαναλαμβάνει ότι στηρίζει πλήρως την Εθνοσυνέλευση, το μόνο 
θεσμικό όργανο της Βενεζουέλας που διαθέτει δημοκρατική νομιμοποίηση, οι εξουσίες 
της οποίας πρέπει να αποκατασταθούν και να γίνουν σεβαστές·

3. καλεί μετ’ επιτάσεως τις αστυνομικές και διωκτικές αρχές να επιδείξουν 
αυτοσυγκράτηση, να αποφύγουν τη χρήση βίας και να επιτρέψουν την είσοδο 
ανθρωπιστικής βοήθειας στη χώρα· καταδικάζει τη χρησιμοποίηση παράνομων 
ένοπλων ομάδων για τον εκφοβισμό των αμάχων και των βουλευτών που έχουν 
κινητοποιηθεί για τη διανομή βοήθειας·

4. επικροτεί το γεγονός ότι η ΕΕ έχει ήδη διαθέσει το προηγούμενο έτος πάνω από 60 
εκατομμύρια EUR σε ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια και ζητά από την ΕΕ και 
τα κράτη μέλη της να τηρήσουν την εν λόγω δέσμευση τους και στο μέλλον·

5. καταδικάζει τη σύλληψη του Roberto Marrero και ζητεί την άμεση απελευθέρωσή του·

6. επικροτεί την απελευθέρωση του Γερμανού δημοσιογράφου Billy Six· καταδικάζει την 
κράτηση πολλών άλλων δημοσιογράφων που μεταδίδουν ειδήσεις για την κατάσταση 
στη Βενεζουέλα και ζητεί την άμεση απελευθέρωσή τους· καταδικάζει τη βίαιη επίθεση 
κατά του Πολωνού δημοσιογράφου Tomasz Surdel και καλεί τις αρχές της Βενεζουέλας 
να διεξάγουν άμεσα έρευνα για τη στοχευμένη αυτή επίθεση και να ταυτοποιήσουν 
τους δράστες·

7. καταδικάζει την απέλαση του Γερμανού πρέσβη από τη Βενεζουέλα·

8. επαναλαμβάνει την έκκλησή του για ελεύθερες, διαφανείς και αξιόπιστες προεδρικές 
εκλογές με βάση συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα, δίκαιους όρους για όλους τους 
παράγοντες, διαφάνεια και με την παρουσία διεθνών παρατηρητών·

9. 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, στον νόμιμο προσωρινό 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας και της Εθνοσυνέλευσης της Βολιβαριανής Δημοκρατίας 
της Βενεζουέλας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια της Ομάδας της Λίμα, στην 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ-Λατινικής Αμερικής και στον Γενικό Γραμματέα του 
Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών.


