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B9-0006/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα
(2019/2730(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, της 31ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα4 
και της 28ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη 
Βενεζουέλα5, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Ύπατης Αρμόστριας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα σχετικά με τη Βενεζουέλα, της 4ης Ιουλίου 2019,

– έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου 
της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) της 
10ης Ιανουαρίου 2019, της 26ης Ιανουαρίου 2019, της 24ης Φεβρουαρίου 2019 και της 
28ης Μαρτίου 2019,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ) σχετικά με 
τους μετανάστες και τους πρόσφυγες της Βενεζουέλας, της 8ης Μαρτίου 2019,

– έχοντας υπόψη την τέταρτη διεθνή τεχνική συνεδρίαση της Διαδικασίας του Κίτο, που 
πραγματοποιήθηκε στο Μπουένος Άιρες στις 4 και 5 Ιουλίου 2019,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ομάδας της Λίμα, της 30ής Απριλίου 2019,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ 2018 και 2019 η πολιτική, οικονομική, θεσμική, 
κοινωνική και πολυδιάστατη ανθρωπιστική κρίση έχει επιδεινωθεί σημαντικά· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αυξημένες ελλείψεις φαρμάκων και τροφίμων, οι μαζικές 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο υπερπληθωρισμός, η πολιτική 
καταπίεση, η διαφθορά και η βία θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή των ανθρώπων·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τις 19 έως τις 21 Ιουνίου, η Ύπατη Αρμόστρια του ΟΗΕ 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα Μισέλ Μπατσελέ επισκέφθηκε τη χώρα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι παρότρυνε την de facto κυβέρνηση της Βενεζουέλας να λάβει άμεσα και 

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.
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0327.
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συγκεκριμένα μέτρα για την ανάσχεση και την επανόρθωση των σοβαρών 
παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που καταγράφονται στη χώρα·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότεροι από 7 εκατομμύρια άνθρωποι στη Βενεζουέλα 
χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η de facto κυβέρνηση 
Μαδούρο έχει παραβιάσει το δικαίωμα στη σίτιση, συμπεριλαμβανομένης της 
υποχρέωσης του κράτους να διασφαλίζει ότι ο πληθυσμός δεν θα αντιμετωπίσει πείνα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, 3,7 εκατομμύρια πολίτες της 
Βενεζουέλας υποσιτίζονται, γεγονός που βλάπτει ιδιαίτερα τα παιδιά και τις εγκύους· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες γυναίκες εξαναγκάστηκαν να προσφέρουν 
σεξουαλικές υπηρεσίες με αντάλλαγμα τρόφιμα και ότι σε πολλές περιπτώσεις 
υπέστησαν βίαιη μεταχείριση·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υγειονομική κατάσταση στη χώρα είναι απελπιστική, με 
νοσοκομεία που δεν διαθέτουν προσωπικό, προμήθειες, φάρμακα και ηλεκτρική 
ενέργεια, πράγμα που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 1 557 ανθρώπων 
μεταξύ Νοεμβρίου 2018 και Φεβρουαρίου 2019· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε τέσσερις 
μεγάλες πόλεις της Βενεζουέλας, συμπεριλαμβανομένου του Καράκας, παρατηρούνται 
ελλείψεις σε βασικά φάρμακα της τάξης του 60 έως 100 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μητρική θνησιμότητα έχει αυξηθεί και ότι πολλές γυναίκες αναγκάστηκαν να 
εγκαταλείψουν τη χώρα για να γεννήσουν·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότεροι από 3.4 εκατομμύρια πολίτες της Βενεζουέλας 
αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνολικός 
αριθμός των πολιτών της Βενεζουέλας που αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν θα έχει 
υπερβεί τα 5 εκατομμύρια έως το τέλος του 2019, γεγονός που καθιστά αυτήν την 
κρίση τη δεύτερη μεγαλύτερη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση στον κόσμο·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 7 000 άτομα έχουν εκτελεστεί χωρίς δίκη κατά τη 
διάρκεια επιχειρήσεων των δυνάμεων ασφαλείας στη Βενεζουέλα κατά το τελευταίο 
ενάμισι έτος· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές χρησιμοποιούν την FAES (Ειδική 
δύναμη δράσης της Βολιβαριανής Εθνικής Αστυνομίας) και άλλες δυνάμεις ασφαλείας 
στο πλαίσιο της πολιτικής κοινωνικού ελέγχου που εφαρμόζουν· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι οικογένειες των ανθρώπων που δολοφονήθηκαν χωρίς δίκη κατά τη διάρκεια των 
διαδηλώσεων εξακολουθούν να εμποδίζονται να ασκήσουν τα δικαιώματά τους για 
αλήθεια, δικαιοσύνη και επανόρθωση·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βασανιστήρια χρησιμοποιούνται από το καθεστώς ως 
συστηματικό εργαλείο εκφοβισμού και αποτροπής των διαδηλωτών, γεγονός που 
δημιουργεί κλίμα τρόμου·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι 22 βουλευτές, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της 
Εθνοσυνέλευσης, έχουν στερηθεί τη βουλευτική ασυλία τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
δύο βουλευτές τελούν υπό κράτηση και 16 έχουν ζητήσει προστασία σε πρεσβείες, 
έχουν εγκαταλείψει τη χώρα ή κρύβονται·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι διαπράττονται βίαιες και εγκληματικές πράξεις εις βάρος των 
αυτόχθονων πληθυσμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι 63 από τους ανθρώπους αυτούς 
φυλακίστηκαν αυθαίρετα και βασανίστηκαν, 7 έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι 
από 23 τραυματίστηκαν και χρειάστηκε να μεταβούν σε νοσοκομεία εκτός της χώρας 
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για θεραπεία·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 29 Ιουνίου 2019, ο Rafael Acosta Arevalo, πλοίαρχος, ο 
οποίος συνελήφθη και βασανίστηκε με την κατηγορία της συνωμοσίας με σκοπό τη 
δολοφονία του Νικολάς Μαδούρο, πέθανε ενώ βρισκόταν υπό κράτηση· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι de facto αρχές κατάσχεσαν και έκρυψαν παράνομα την σωρό του για 11 
ημέρες πριν από την ταφή της, χωρίς να σεβαστούν τα βασικά δικαιώματα της 
οικογένειάς του και την επιθυμία της να θρηνήσει τον νεκρό της·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 2 Ιουλίου, ο Rufo Chacón, ένα 16χρονο αγόρι από τη 
Βενεζουέλα, έχασε την όραση του μετά από πυροβολισμό που δέχθηκε στο πρόσωπο 
από αξιωματικούς της κυβέρνησης κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας για την έλλειψη 
βενζίνης·

1. επαναλαμβάνει τη βαθιά ανησυχία του για τη σοβαρή κατάσταση εκτάκτου ανάγκης 
στη Βενεζουέλα, η οποία θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τις ζωές των πολιτών της χώρας·

2. καταδικάζει τη σφοδρή καταστολή και βία που οδηγεί σε δολοφονίες και 
τραυματισμούς· εκφράζει την αλληλεγγύη του στον λαό της Βενεζουέλας και τα 
ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων·

3. υπογραμμίζει την άμεση ευθύνη του Νικολάς Μαδούρο, καθώς και των ενόπλων 
δυνάμεων και των υπηρεσιών πληροφοριών που υπηρετούν το παράνομο καθεστώς 
του, για την χωρίς διακρίσεις χρήση βίας με σκοπό την καταστολή της διαδικασίας 
δημοκρατικής μετάβασης και της αποκατάστασης του κράτους δικαίου στη 
Βενεζουέλα·

4. καταγγέλλει τις καταχρηστικές πρακτικές που εφαρμόζουν τα όργανα επιβολής του 
νόμου και τις πράξεις βάναυσης καταστολής που διαπράττουν οι δυνάμεις ασφαλείας· 
ζητεί να συσταθεί αμερόληπτος και ανεξάρτητος εθνικός μηχανισμός, με την 
υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας, για τη διερεύνηση των εκτελέσεων χωρίς δίκη 
που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο επιχειρήσεων ασφάλειας, προκειμένου να 
διασφαλισθεί ότι οι υπαίτιοι θα κληθούν να λογοδοτήσουν και ότι θα παρασχεθεί στις 
οικογένειες των θυμάτων αποζημίωση και προστασία από τον εκφοβισμό και τα 
αντίποινα·

5. καταδικάζει τις παραβιάσεις του δικαιώματος στη σίτιση και την ιατρική περίθαλψη· 
ζητεί επειγόντως να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα τροφίμων, φαρμάκων και 
υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και η πρόσβαση σε αυτά και, παράλληλα, να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις υπηρεσίες μητρικής και παιδικής μέριμνας·

6. τονίζει ότι απαιτείται ο τερματισμός, η δημόσια καταδίκη, η τιμωρία και η αποτροπή 
κάθε πράξης δίωξης και επιλεκτικής καταστολής για πολιτικούς λόγους· ζητεί την 
ελευθέρωση όλων των ανθρώπων που έχουν υποστεί αυθαίρετη στέρηση της 
ελευθερίας τους·

7. εφιστά την προσοχή στην ολοένα και σοβαρότερη μεταναστευτική κρίση σε ολόκληρη 
την περιοχή και εξαίρει τις προσπάθειες και την αλληλεγγύη των γειτονικών χωρών, 
και ιδίως της Κολομβίας· ζητεί να συνεχίσει η Επιτροπή να συνεργάζεται με τις χώρες 
αυτές, όχι μόνο με την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας αλλά και μέσω της διάθεσης 
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περισσότερων πόρων και της αναπτυξιακής πολιτικής·

8. επισημαίνει ότι ο εν εξελίξει διάλογος πρέπει να βασίζεται στον οδικό χάρτη που 
εγκρίθηκε από την Εθνοσυνέλευση της Βενεζουέλας· εμμένει στην άποψη ότι ο 
διάλογος πρέπει να αποσκοπεί αποκλειστικά και μόνο στη δημιουργία των 
προϋποθέσεων που θα οδηγήσουν σε ελεύθερες, διαφανείς και αξιόπιστες προεδρικές 
εκλογές με βάση καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, δίκαιους όρους για όλους τους 
παράγοντες, διαφάνεια, και με την παρουσία αξιόπιστων διεθνών παρατηρητών·

9. ζητεί από το Συμβούλιο να επιβάλει πρόσθετες κυρώσεις που θα έχουν ως στόχο τα 
περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό των παράνομων αρχών της χώρας και των ατόμων 
που ευθύνονται για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για πράξεις 
καταστολής· φρονεί ότι οι αρχές της ΕΕ πρέπει να περιστείλουν τις μετακινήσεις των 
ατόμων αυτών, όπως και των στενότερων συγγενών τους, και να παγώσουν τα 
περιουσιακά τους στοιχεία και τις θεωρήσεις·

10. ζητεί από την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ) να ηγηθεί της πολιτικής της 
ΕΕ για την κατάσταση στη Βενεζουέλα και να ευθυγραμμίσει την ομάδα επαφής με τις 
δημοκρατικές χώρες της περιοχής που εκπροσωπείται από την Ομάδα της Λίμα·

11. υποστηρίζει πλήρως τις έρευνες του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) σχετικά με 
τα εκτεταμένα εγκλήματα και τις πράξεις καταστολής που διέπραξε το καθεστώς της 
Βενεζουέλας· παροτρύνει την ΕΕ να συμμετάσχει στην πρωτοβουλία των 
συμβαλλόμενων κρατών του ΔΠΔ για τη διερεύνηση των εγκλημάτων κατά της 
ανθρωπότητας που έχουν διαπραχθεί από την de facto κυβέρνηση Μαδούρο 
προκειμένου να κληθούν οι υπαίτιοι να λογοδοτήσουν·

12. υποστηρίζει την πρωτοβουλία για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής με το Συμβούλιο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (UNHRC) για τον προσδιορισμό των 
ατομικών ευθυνών στις συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη 
Βενεζουέλα·

13. 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, τον νόμιμο προσωρινό Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας και της Εθνοσυνέλευσης της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της 
Βενεζουέλας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των χωρών της Ομάδας της Λίμα, 
την Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ–Λατινικής Αμερικής και στον Γενικό Γραμματέα 
του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών.


