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B9-0010/2019

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 8ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με την κατάσταση στη 
Βενεζουέλα1, της 3ης Μαΐου 2018 σχετικά με τις εκλογές στη Βενεζουέλα2, 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 Βραζιλία3, της 
25ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα4, της 31ης 
Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα5 και της 28ης Μαρτίου 
2019 σχετικά με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Βενεζουέλα6,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Ύπατης Αρμοστή 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 Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) για 
τη Βενεζουέλα, της 10ης Ιανουαρίου 2019, της 26ης Ιανουαρίου 2019, της 24ης 
Φεβρουαρίου 2019, της 28ης Μαρτίου 2019, της 30ής Απριλίου 2019 και της 18ης 
Ιουνίου 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 την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 
1948,

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

– έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Βενεζουέλας, και ιδίως το άρθρο 233,

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

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προεδρικές εκλογές της 20ής Μαΐου 2018 

1 ΕΕ C 463 της 21.12.2018, σ. 61.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0199.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0313.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0436.
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0061.
6 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0327.
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πραγματοποιήθηκαν χωρίς να τηρηθούν τα ελάχιστα διεθνή πρότυπα για μια αξιόπιστη 
διαδικασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, από κοινού με άλλους περιφερειακούς 
οργανισμούς και δημοκρατικές χώρες, δεν αναγνώρισε ούτε τις εκλογές ούτε τις αρχές 
που προέκυψαν από αυτή την παράνομη διαδικασία·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 10 Ιανουαρίου 2019, ο Nicolás Maduro σφετερίστηκε 
παράνομα την προεδρική εξουσία ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου, κατά παράβαση 
της συνταγματικής τάξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 23 Ιανουαρίου 2019, ο νόμιμα 
και δημοκρατικά εκλεγμένος Πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Juan Guaidó, ορκίστηκε 
προσωρινός Πρόεδρος της Βενεζουέλας, σύμφωνα με το άρθρο 233 του Συντάγματος 
της Βενεζουέλας·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την εκλογή του Nicolás Maduro το 2013, έχει υπάρξει 
σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους 
δικαίου και της δημοκρατίας στη Βενεζουέλα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μεταξύ 2018 
και 2019, η πολιτική, οικονομική, θεσμική, κοινωνική και πολυδιάστατη ανθρωπιστική 
κρίση στη Βενεζουέλα 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 και τους αναγκάζουν να εγκαταλείπουν τη χώρα·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ύπατη Αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
Michelle Bachelet, επισκέφθηκε τη χώρα από τις 19 έως τις 21 Ιουνίου 2019· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι παρότρυνε τη ντε φάκτο κυβέρνηση της Βενεζουέλας να λάβει 
άμεσα και συγκεκριμένα μέτρα για την ανάσχεση και την επανόρθωση των σοβαρών 
παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σημειώνονται στη χώρα·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότεροι από 7 εκατομμύρια άνθρωποι στη Βενεζουέλα 
χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς Maduro δεν 
έχει καταβάλει σοβαρές προσπάθειες για να αντιμετωπίσει την ανησυχητική και 
εκτεταμένη ανθρωπιστική κρίση, αμελώντας, κατά συνέπεια, την ευθύνη που φέρει 
έναντι των πολιτών του όσον αφορά την προστασία και τη μέριμνα για τον λαό του· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς παραβιάζει το δικαίωμα στη σίτιση, 
συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης του κράτους να διασφαλίζει ότι ο πληθυσμός 
δεν υποφέρει από πείνα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, 3,7 
εκατομμύρια πολίτες της Βενεζουέλας υποσιτίζονται, ιδίως παιδιά και έγκυοι·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης στη Βενεζουέλα 
βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης, 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, υπάρχουν ελλείψεις της τάξης του 
60 έως 100 % σε βασικά φάρμακα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μητρική θνησιμότητα 
έχει αυξηθεί και ότι πολλές γυναίκες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα για να 
γεννήσουν· λαμβάνοντας υπόψη ότι νόσοι που είχαν προηγουμένως εκριζωθεί, όπως η 
ελονοσία, η νόσος Chagas, ο δάγγειος, οι νόσοι Zika και τσικουγκούνια και άλλες 
νόσοι, έχουν επανεμφανιστεί και εξαπλωθεί στη Βενεζουέλα, ως αποτέλεσμα της δεινής 
κατάστασης του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
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επιδεινούμενες αυτές επιδημίες θα μπορούσαν να εξαπλωθούν πέραν των συνόρων της 
Βενεζουέλας και να δημιουργήσουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία 
σε περιφερειακό επίπεδο·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα πιστεύεται ότι περίπου τέσσερα εκατομμύρια άτομα 
έχουν εγκαταλείψει τη χώρα την τελευταία τετραετία, λόγω σοβαρών ελλείψεων σε 
τρόφιμα, φάρμακα και βασικές υπηρεσίες, επιδείνωσης της βίας και του εγκλήματος 
και καταστολής από το καθεστώς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετανάστευση αυτή ασκεί 
ιδιαίτερη πίεση στις γειτονικές χώρες, αλλά και όλο και περισσότερο στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και στα ευρωπαϊκά εδάφη της Καραϊβικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνολικός 
αριθμός πολιτών της Βενεζουέλας που αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν έως το τέλος 
του 2019 θα έχει υπερβεί τα 5 εκατομμύρια, γεγονός που καθιστά την κρίση αυτή τη 
δεύτερη μεγαλύτερη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση στον κόσμο·

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 το τελευταίο ενάμισι έτος έχουν σκοτωθεί περίπου 7 000 
άτομα κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων των δυνάμεων ασφαλείας στη Βενεζουέλα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα πορίσματα της έκθεσης που εξέδωσε το 
Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (UNHRC) στις 4 Ιουλίου 
2019, οι αρχές χρησιμοποιούν τη FAES (Ειδική δύναμη δράσης της Βολιβαριανής 
Εθνικής Αστυνομίας) και άλλες δυνάμεις ασφαλείας στο πλαίσιο της πολιτικής τους 
που αποσκοπεί στο να ενσπείρουν τον φόβο στον πληθυσμό και να διατηρήσουν τον 
κοινωνικό έλεγχο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικογένειες των ανθρώπων που 
δολοφονήθηκαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων εξακολουθούν να μην μπορούν να 
κάνουν χρήση των δικαιωμάτων τους για αλήθεια, δικαιοσύνη και επανόρθωση·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βασανιστήρια χρησιμοποιούνται από το καθεστώς ως 
συστηματικό εργαλείο εκφοβισμού και τιμωρίας των διαδηλωτών, γεγονός που 
δημιουργεί κλίμα τρόμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση του UNHRC διαπίστωσε 
ότι οι υπηρεσίες ασφάλειας και πληροφοριών, ιδίως η SEBIN (Βολιβαριανή Υπηρεσία 
Πληροφοριών) και η DGCIM (Γενική Διεύθυνση Στρατιωτικής Αντικατασκοπίας), 
προσφεύγουν συστηματικά σε τέτοιες πρακτικές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικοί 
κρατούμενοι στη Βενεζουέλα, ιδίως εκείνοι που κρατούνται από τη DGCIM, 
υποβάλλονται αυτή τη στιγμή σε βασανιστήρια και επί του παρόντος βρίσκονται σε 
απομόνωση, χωρίς να έχουν δυνατότητα επαφής με τους δικηγόρους και τα μέλη της 
οικογένειάς τους, που φοβούνται για τη ζωή τους και τη σωματική τους ακεραιότητα·

ΙΑ. 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 Nicolás Maduro, πέθανε ενώ βρισκόταν υπό κράτηση· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι από έκθεση για τις συνθήκες θανάτου που διέρρευσε προκύπτει ότι είχε 
υποστεί ξυλοδαρμό και ηλεκτροπληξία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σορός του 
πλοιάρχου Acosta ετάφη από κυβερνητικούς αξιωματούχους χωρίς τη συγκατάθεση της 
οικογένειάς του·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 2 Ιουλίου 2019, ο Rufo Chacón, ένα δεκαεξάχρονο αγόρι 
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από τη Βενεζουέλα, έχασε την όρασή του μετά από πυροβολισμό που δέχτηκε στο 
πρόσωπο από αξιωματικούς της ντε φάκτο κυβέρνησης κατά τη διάρκεια διαδήλωσης 
για την έλλειψη βενζίνης·

ΙΓ. 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 επίσης ότι όταν 
ένα κράτος δεν εκπληρώνει την εν λόγω ευθύνη, η διεθνής κοινότητα έχει χρέος να 
συμβάλλει στην προστασία του πληθυσμού που απειλείται από τα εγκλήματα αυτά·

1. επαναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξή του στον νόμιμο προσωρινό Πρόεδρο Juan 
Guaidó σύμφωνα με το άρθρο 233 του Συντάγματος της Βενεζουέλας· επαναλαμβάνει 
ότι στηρίζει πλήρως την Εθνοσυνέλευση, το μοναδικό, σήμερα, όργανο της 
Βενεζουέλας που έχει εκλεγεί δημοκρατικά, οι εξουσίες της οποίας πρέπει να 
αποκατασταθούν και να γίνουν σεβαστές, όπως και τα προνόμια και η ασφάλεια των 
μελών της· καλεί όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να αναγνωρίσουν τον Juan Guaidó ως 
νόμιμο προσωρινό Πρόεδρο της Βενεζουέλας·

2. δηλώνει εκ νέου τη βαθιά του ανησυχία για τις σοβαρές πολιτικές, οικονομικές και 
ανθρωπιστικές κρίσεις που αποτελούν πραγματική απειλή για τη ζωή των πολιτών της 
Βενεζουέλας και των οποίων οι επιπτώσεις εξαπλώνονται στην περιοχή·

3. καταδικάζει δριμύτατα τη σφοδρή καταστολή και τη βία κατά αμάχων και της 
δημοκρατικής αντιπολίτευσης από όργανα επιβολής του νόμου και ασφάλειας, που 
έχουν οδηγήσει σε αυθαίρετες κρατήσεις, τραυματισμούς και θανάτους· εκφράζει την 
αλληλεγγύη του προς τον λαό της Βενεζουέλας και τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις 
οικογένειες και τους φίλους όσων πλήττονται·

4. υπογραμμίζει την άμεση ευθύνη του Nicolás Maduro, 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 δημοκρατικής 
και ειρηνικής αντιπολίτευσης στο καθεστώς· καταδικάζει τη χρήση, υπό οιεσδήποτε 
συνθήκες, αυθαίρετων κρατήσεων, βασανιστηρίων και εξωδικαστικών εκτελέσεων, που 
απαγορεύονται βάσει διεθνών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων τις 
οποίες έχει υπογράψει η Βενεζουέλα·

5. καταδικάζει τις παραβιάσεις του δικαιώματος στη σίτιση και του δικαιώματος στην 
ιατρική περίθαλψη· ζητεί επειγόντως να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα και η 
δυνατότητα πρόσβασης σε τρόφιμα, φάρμακα, υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και, 
παράλληλα, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις υπηρεσίες μητρικής και παιδικής 
μέριμνας· καλεί το καθεστώς Maduro να ανοίξει αμέσως ανθρωπιστικό δίαυλο για να 
φτάσει η βοήθεια στη χώρα·

6. τονίζει ότι απαιτείται ο τερματισμός, η δημόσια καταδίκη, η τιμωρία και η αποτροπή 
κάθε πράξης δίωξης και επιλεκτικής καταστολής για πολιτικούς λόγους· καλεί τις αρχές 
να εγγυηθούν την ασφάλεια και τα δικαιώματα όλων των κρατουμένων στη Βενεζουέλα 
και να απελευθερώσουν όλους όσοι κρατούνται αυθαίρετα·

7. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την επιδεινούμενη μεταναστευτική κρίση σε 
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ολόκληρη την περιοχή· ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει να συνεργάζεται με τις 
γειτονικές χώρες που έχουν υποδεχθεί τους βενεζουελάνους αυτούς μετανάστες, όχι 
μόνο με την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας αλλά και μέσω της διάθεσης πόρων και 
της αναπτυξιακής πολιτικής της·

8. επισημαίνει ότι ο εν εξελίξει διάλογος πρέπει να βασίζεται στον οδικό χάρτη που 
εγκρίθηκε από την Εθνοσυνέλευση της Βενεζουέλας· εμμένει στην άποψη ότι βασικός 
σκοπός του διαλόγου πρέπει να είναι η ειρηνική μετάβαση στη δημοκρατία μέσω της 
δημιουργίας 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. υπενθυμίζει σε όσους ασκούν εξουσία στη Βενεζουέλα την ευθύνη τους να 
προστατεύουν τον πληθυσμό της Βενεζουέλας από, μεταξύ άλλων, παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας· υπενθυμίζει ακόμη 
στη διεθνή κοινότητα και ιδίως στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της την αρχή της «ευθύνης 
προστασίας» του πληθυσμού της Βενεζουέλας από τα εγκλήματα κατά της 
ανθρωπότητας που διαπράττει το κράτος· υπενθυμίζει ότι πρόκειται για συλλογική 
δέσμευση που συμφωνήθηκε από τα κράτη μέλη του ΟΗΕ προκειμένου 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 γίνει 
σεβαστή η αρχή της «ευθύνης προστασίας»·

10. 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 καταστολή, και να 
τις επεκτείνει ώστε να συμπεριληφθούν τα μέλη των οικογενειών τους· 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· ζητεί από το Συμβούλιο να διερευνήσει επειγόντως περαιτέρω οικονομικές 
δράσεις, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής κυρώσεων στην κρατική εταιρεία 
πετρελαίου Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA)·

11. υπενθυμίζει την πλήρη στήριξή του στις έρευνες του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου 
(ΔΠΔ) σχετικά με τα εκτεταμένα εγκλήματα και τις πράξεις καταστολής που έχει 
διαπράξει το καθεστώς της Βενεζουέλας, ορισμένα από τα οποία αποτελούν εγκλήματα 
κατά της ανθρωπότητας· παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να 
συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία αρκετών συμβαλλόμενων κρατών του ΔΠΔ για τη 
διερεύνηση των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας που έχουν διαπραχθεί από τη ντε 
φάκτο κυβέρνηση Maduro, προκειμένου να προσαχθούν οι υπαίτιοι ενώπιον της 
δικαιοσύνης·

12. υποστηρίζει την πρωτοβουλία για σύσταση εξεταστικής επιτροπής με το UNHRC για 
τον προσδιορισμό των ατομικών ευθυνών στις συστηματικές παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βενεζουέλα· υποστηρίζει ακόμη την έκκληση του 
UNHRC να συσταθεί αμερόληπτος και ανεξάρτητος εθνικός μηχανισμός, με την 
υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας, για τη διερεύνηση των εξωδικαστικών 
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εκτελέσεων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο επιχειρήσεων ασφάλειας, προκειμένου 
να διασφαλισθεί ότι οι υπαίτιοι θα προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης και ότι θα 
παρασχεθεί στις οικογένειες των θυμάτων αποζημίωση και προστασία από τον 
εκφοβισμό και τα αντίποινα·

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.


