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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη μεταναστευτική κρίση και την 

ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και στα χερσαία σύνορά της με την Κολομβία 

και τη Βραζιλία 

(2018/2770(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Βενεζουέλα, και ιδίως 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, το ψήφισμα της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με την 

κατάσταση στη Βενεζουέλα5, το ψήφισμα της  8ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με την 

κατάσταση στη Βενεζουέλα6 και το ψήφισμα της 3ης Μαΐου 2018 σχετικά με τις εκλογές 

στη Βενεζουέλα7, 

– 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 τη δήλωση στην οποία προέβη η Εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού 

Δικαστηρίου, κ. Fatou Bensouda, στις 8 Φεβρουαρίου 2018, 

– έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη στις 31 Μαρτίου 2017 ο Ύπατος Αρμοστής 

του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σχετικά με τη Βενεζουέλα, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση που εξέδωσε στις 22 Ιουνίου 2018 η Ύπατη Αρμοστεία του 

ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR) με τίτλο «Παραβιάσεις των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων στη Βολιβαριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας», 

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

εισηγητής του ΟΗΕ σχετικά με 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 την κατάσταση των υπερασπιστών 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η ομάδα εργασίας του ΟΗΕ για την αυθαίρετη κράτηση, 

                                                 
1 ΕΕ C 285 της 29.8.2017, σ. 145. 
2 ΕΕ L 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. 
6 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0041. 
7 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0199. 
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– έχοντας υπόψη τη δήλωση των ηγετών της G7 στις 23 Μαΐου 2018, 

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

Φεβρουαρίου 2018, 21 Μαΐου 2018, 2 Ιουνίου 2018 και 15 Ιουνίου 2018, 

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών (OAK) σχετικά με 

την επιδεινούμενη ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα, με ημερομηνία 20 

Απριλίου 2018, 

– έχοντας υπόψη την από 29ης Μαΐου 2018 έκθεση της Γενικής Γραμματείας του ΟΑΚ και 

της ομάδας ανεξάρτητων διεθνών εμπειρογνωμόνων σχετικά με την πιθανή διάπραξη 

εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας στη Βενεζουέλα, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Διαμερικανικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

(IACHR), με ημερομηνία 12 Φεβρουαρίου 2018 και τίτλο «Democratic Institutions, the 

Rule of Law and Human Rights in Venezuela» («Δημοκρατικοί Θεσμοί, το Κράτος 

Δικαίου και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στη Βενεζουέλα»), καθώς και το ψήφισμά της 

IACHR, με ημερομηνία 14 Μαρτίου 2018, 

– έχοντας υπόψη τις δηλώσεις στις οποίες προέβη η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής / Ύπατη 

Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας 

(ΑΕ/ΥΕ) στις 26 Ιανουαρίου 2018, στις 19 Απριλίου 2018 και στις 22 Μαΐου 2018 

σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στη Βενεζουέλα, 

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, με ημερομηνία 13 Νοεμβρίου 2017, 

22 Ιανουαρίου 2018, 28 Μαΐου 2018 και 25 Ιουνίου 2018, 

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του αρμόδιου για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και τη 

Διαχείριση των Κρίσεων Επιτρόπου, Χρήστου Στυλιανίδη, κατά την επίσημη αποστολή 

του στην Κολομβία τον Μάρτιο 2018, 

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Στήριξη της 

Δημοκρατίας και τον Συντονισμό των Εκλογών, με ημερομηνία 23 Απριλίου 2018, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του, 

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

και του κράτους δικαίου στη Βενεζουέλα εξακολουθεί να επιδεινώνεται· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι η Βενεζουέλα είναι αντιμέτωπη με μία πρωτοφανή πολιτική, κοινωνική, 

οικονομική και ανθρωπιστική κρίση, η οποία χαρακτηρίζεται από ανασφάλεια, βία, 

παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υποβάθμιση του κράτους δικαίου, έλλειψη 

φαρμάκων και κοινωνικών υπηρεσιών, απώλεια εισοδήματος και αύξηση της φτώχειας, 

τα οποία οδηγούν σε ραγδαία αύξηση του αριθμού των νεκρών και των προσφύγων και 

μεταναστών· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι στην Βενεζουέλα, ιδίως 

ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως οι γυναίκες, τα παιδιά και οι άρρωστοι, 

υποφέρουν από υποσιτισμό ως συνέπεια της περιορισμένης πρόσβασης σε ποιοτικές 

υπηρεσίες υγείας, σε φάρμακα, σε τρόφιμα και σε νερό· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 87% 
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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 κατά 30%· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2017 τα κρούσματα 

ελονοσίας αυξήθηκαν κατά 69% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ποσοστό που 

αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη αύξηση παγκοσμίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι άλλες 

ασθένειες όπως η φυματίωση και η ιλαρά αποκτούν χαρακτήρα επιδημίας· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυστυχώς, παρά την προθυμία της διεθνούς κοινότητας να 

βοηθήσει, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας εξακολουθεί να αρνείται επίμονα την ύπαρξη 

του προβλήματος και αρνείται να αποδεχθεί ανοικτά και να διευκολύνει τη διανομή της 

διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κατάσταση έχει σημαντικά επιδεινωθεί· 

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 2.400 % το 2017, με αποτέλεσμα μια αύξηση στις τιμές κατά μέσο 

όρο περίπου 1,5 % την ώρα· 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι έκθεση της OHCHR που δημοσιεύθηκε στις 22 Ιουνίου 2018 

τονίζει πως οι αρχές της Βενεζουέλας δεν διώκουν τους δράστες σοβαρών παραβιάσεων 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στις οποίες περιλαμβάνονται φόνοι, χρήση υπέρμετρης 

βίας κατά διαδηλωτών, αυθαίρετες συλλήψεις, κακομεταχείριση και βασανιστήρια· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η ατιμωρησία οργάνων των σωμάτων ασφαλείας που είναι 

ύποπτα για εξωδικαστικούς φόνους διαδηλωτών φαίνεται να είναι επίσης διαδεδομένη· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την έκθεση που παρουσιάστηκε στις 29 Μαΐου 2018 

από την ομάδα ανεξάρτητων διεθνών εμπειρογνωμόνων που ορίστηκε από τον OAΚ, 

έχουν διαπραχθεί επτά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Βενεζουέλα, τα οποία 

χρονολογούνται τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο του 2014, ενώ η ίδια η κυβέρνηση 

είναι υπεύθυνη για την παρούσα ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι ο εισαγγελέας του ΔΠΔ ανακοίνωσε την έναρξη προκαταρκτικής έρευνας για τα 

εγκλήματα που, κατά τα φαινόμενα, διαπράχθηκαν στη Βενεζουέλα από τον Απρίλιο του 

2017· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκλογές που διεξάχθηκαν στις 20 Μαΐου 2018 δεν τηρούσαν 

τα ελάχιστα διεθνή πρότυπα για μια αξιόπιστη διαδικασία, ούτε έδειχναν σεβασμό για τον 

πολιτικό πλουραλισμό, τη δημοκρατία, τη διαφάνεια και το κράτος δικαίου· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι αυτό δημιουργεί πρόσθετα εμπόδια στις προσπάθειες για την επίλυση της 

πολιτικής κρίσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, όπως και άλλοι δημοκρατικοί φορείς, 

δεν αναγνωρίζει τις εκλογές ή τις αρχές που ανέλαβαν την εξουσία με αυτή την 

αντικανονική διαδικασία· 

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημερινή πολυδιάστατη κρίση στη Βενεζουέλα προκαλεί τη 

μεγαλύτερη μετακίνηση πληθυσμού που έχει ποτέ παρατηρηθεί στην περιοχή· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την UNHCR και τον Διεθνή Οργανισμό 

Μετανάστευσης (ΔΟΜ), ο συνολικός αριθμός κατοίκων της Βενεζουέλας που 

εγκατέλειψαν τη χώρα αυξήθηκε θεαματικά, από 437.000 το 2005 σε πάνω από 1,6 

εκατομμύρια το 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 945.000 Βενεζουελανοί 

εγκατέλειψαν τη χώρα μεταξύ του 2015 και του 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2018 ο 
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συνολικός αριθμός των ατόμων που είχαν εγκαταλείψει τη χώρα από το 2014 υπερέβαινε 

τα 2 εκατομμύρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2014 υπήρξε αύξηση κατά 2.000% 

στον  αριθμό των υπηκόων της Βενεζουέλας που ζητούν άσυλο σε όλο τον κόσμο, 

ξεπερνώντας τις 280.000 στα μέσα Ιουνίου του 2018· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 520.000 Βενεζουελανοί στην περιοχή βρήκαν πρόσβαση σε 

εναλλακτικές νόμιμες μορφές διαμονής· λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότεροι από 

280.000 Βενεζουελανοί παγκοσμίως έχουν ζητήσει τη χορήγηση του καθεστώτος 

πρόσφυγα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των Βενεζουελανών που έχουν αιτηθεί 

διεθνή προστασία στην ΕΕ αυξήθηκε κατά περισσότερο από 3.500 % μεταξύ του 2014 

και του 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, άνω του 60% των 

Βενεζουελανών βρίσκονται ακόμη σε παράτυπο καθεστώς· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Υπηρεσία Συντονισμού Ανθρωπιστικών 

Υποθέσεων του ΟΗΕ (UNOCHA), η Κολομβία φιλοξενεί  το μεγαλύτερο μέρος των 

εκτοπισμένων, καθώς περισσότεροι από 820.000 Βενεζουελανοί διαμένουν στην 

επικράτειά της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κούκουτα και η Μπόα Βίστα, που βρίσκονται 

στα σύνορα με τη Βενεζουέλα, αντιμετωπίζουν τεράστια εισροή ανθρώπων, που συχνά 

υποφέρουν από τρομερά προβλήματα υγείας και υποσιτισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

Περού, η Χιλή, η Αργεντινή, ο Παναμάς, η Βραζιλία, ο Ισημερινός, το Μεξικό, η 

Δομινικανή Δημοκρατία, η Κόστα Ρίκα, η Ουρουγουάη, η Βολιβία και η Παραγουάη 

αντιμετωπίζουν επίσης εισροή μεγάλου αριθμού μεταναστών και προσφύγων· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θαλάσσιες διαδρομές καθίστανται όλο και πιο σημαντικές, 

ιδίως προς τα νησιά της Καραϊβικής όπως η Αρούμπα, το Κουρασάο, το Μπονέρ, το 

Τρινιδάδ και Τομπάγκο και η Γουιάνα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ανάλογες συνέπειες 

αντιμετωπίζουν και ευρωπαϊκές χώρες, ιδίως η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ιταλία· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες υποδοχής υφίστανται μια ολοένα αυξανόμενη πίεση 

όσον αφορά την παροχή βοήθειας στις νέες αφίξεις· 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κολομβιανές εθνικές και τοπικές αρχές εργάζονται αξιέπαινα 

για να εξασφαλίσουν τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, όπως π.χ. την πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση και βασικές υπηρεσίες υγείας, σε όσους εγκαταλείπουν τη Βενεζουέλα, 

ανεξάρτητα από το καθεστώς τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Κολομβία οι τοπικές 

κοινότητες, τα θρησκευτικά ιδρύματα και οι απλοί άνθρωποι υποδέχονται τους 

μετανάστες από τη Βενεζουέλα σε πνεύμα αδελφοσύνης και επιδεικνύουν μεγάλη 

ανθεκτικότητα και αλληλεγγύη· 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 7 Ιουνίου 2018 η Επιτροπή ανακοίνωσε πακέτο 35,1 

εκατομμυρίων EUR για επείγουσα βοήθεια και αναπτυξιακή συνδρομή προς στήριξη του 

λαού της Βενεζουέλας και των γειτονικών χωρών που πλήττονται από την κρίση· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η οικονομική συνεισφορά θα προστεθεί στα 37 

εκατομμύρια EUR που η ΕΕ έχει ήδη δεσμεύσει για σχέδια αναπτυξιακής βοήθειας και 

συνεργασίας στη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι από τις 13 Ιουνίου 2018 υπάρχει κενό 

χρηματοδότησης 56% στη συμπληρωματική έκκληση της UNHCR για 46,1 εκατ. USD· 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε μήνα περισσότεροι από 12.000 Βενεζουελανοί εισέρχονται 

στη βραζιλιανή πολιτεία Ροράιμα και περίπου 2.700 εξ αυτών μένουν στην πόλη Μπόα 

Βίστα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Βενεζουελανοί αντιπροσωπεύουν ήδη περισσότερο από 

το 7% του πληθυσμού αυτής της πόλης και, εάν συνεχιστεί ο σημερινός ρυθμός εισροής, 
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έως το τέλος του έτους θα ζουν πάνω από 60.000 Βενεζουελανοί στην πόλη· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι αυτή η δημογραφική εισροή προκαλεί τεράστια πίεση στις δημόσιες υπηρεσίες 

της χώρας, ιδίως στις υπηρεσίες δημόσιας υγείας και εκπαίδευσης· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι η Ροράιμα είναι μία από τις φτωχότερες πολιτείες της Βραζιλίας, με πολύ 

περιορισμένη αγορά εργασίας και αδύναμη οικονομία, γεγονός το οποίο αποτελεί ένα 

ακόμη εμπόδιο για την ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών· 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο απέστειλε ad hoc αντιπροσωπεία στα σύνορα της 

Βενεζουέλας με την Κολομβία και τη Βραζιλία από τις 25 έως τις 30 Ιουνίου 2018 για να 

εκτιμήσει τον αντίκτυπο της κρίσης επί τόπου· 

1. είναι βαθιά συγκλονισμένο και θορυβημένο από την καταστροφική ανθρωπιστική 

κατάσταση στη Βενεζουέλα, η οποία έχει προκαλέσει πολλούς θανάτους και μια άνευ 

προηγουμένου εισροή προσφύγων και μεταναστών σε γειτονικές χώρες και πέραν αυτών· 

εκφράζει την αλληλεγγύη του προς όλους τους Βενεζουελανούς που αναγκάζονται να 

εγκαταλείψουν τη χώρα τους λόγω της έλλειψης βασικών συνθηκών διαβίωσης, όπως η 

πρόσβαση σε τρόφιμα, σε πόσιμο νερό, σε υπηρεσίες υγείας και φάρμακα· 

2. προτρέπει τις αρχές της Βενεζουέλας να αναγνωρίσουν τη συνεχιζόμενη ανθρωπιστική 

κρίση, να αποτρέψουν την περαιτέρω επιδείνωση και να προωθήσουν πολιτικές και 

οικονομικές λύσεις για να κατοχυρώσουν την ασφάλεια όλων των αμάχων και τη 

σταθερότητα στη χώρα και την περιοχή· 

3. ζητεί από τις αρχές της Βενεζουέλας να επιτρέψουν την απρόσκοπτη παροχή 

ανθρωπιστικής βοήθειας στη χώρα επειγόντως, προκειμένου να αποτραπεί η επιδείνωση 

της ανθρωπιστικής κρίσης και της δημόσιας υγείας, ιδίως η επανεμφάνιση ασθενειών 

όπως η ιλαρά, η ελονοσία, η διφθερίτιδα και ο αφθώδης πυρετός, και να επιτρέψουν την 

ανεμπόδιστη πρόσβαση σε διεθνείς οργανισμούς που επιθυμούν να βοηθήσουν σε όλους 

τους πληττόμενους τομείς της κοινωνίας· ζητεί να ληφθούν αμέσως επείγοντα μέτρα με 

στόχο την καταπολέμηση του υποσιτισμού μεταξύ των πλέον ευάλωτων ομάδων, όπως οι 

γυναίκες, τα παιδιά και οι άρρωστοι· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τον αριθμό 

των ασυνόδευτων ανηλίκων που διασχίζουν τα σύνορα· 

4. επαινεί την κυβέρνηση της Κολομβίας για την άμεση αντίδρασή της και για τη στήριξη 

που έχει παράσχει σε όλους τους εισερχόμενους Βενεζουελανούς· επαινεί επίσης τη 

Βραζιλία και άλλες χώρες της περιοχής, και ιδίως το Περού, τους περιφερειακούς και 

διεθνείς οργανισμούς, τους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, την Καθολική Εκκλησία και 

τους απλούς πολίτες της περιοχής στο σύνολό τους, για την ενεργό βοήθεια και 

αλληλεγγύη τους προς τους πρόσφυγες και τους μετανάστες από τη Βενεζουέλα· καλεί τα 

κράτη μέλη της ΕΕ να παράσχουν στους βενεζουελανούς πρόσφυγες και 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· καλεί 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· 

5. καλεί τη διεθνή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, να επεξεργαστεί μια 

συντονισμένη, ολοκληρωμένη και περιφερειακή αντίδραση στην κρίση και να αυξήσει 

την οικονομική και υλική βοήθεια προς τις λήπτριες χώρες εκπληρώνοντας τις δεσμεύσεις 
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της· εκφράζει μεγάλη ικανοποίηση για την ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ που έχει 

διατεθεί μέχρι σήμερα και ζητεί να χορηγηθεί πρόσθετη ανθρωπιστική βοήθεια μέσω 

κονδυλίων έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ταχέως αυξανόμενες 

ανάγκες των ανθρώπων που πλήττονται από την κρίση της Βενεζουέλας στις γειτονικές 

χώρες· 

6. επαναλαμβάνει ότι η τρέχουσα ανθρωπιστική κρίση είναι απότοκος μιας πολιτικής 

κρίσης· παροτρύνει τις αρχές της Βενεζουέλας να διασφαλίσουν ότι θα σταματήσουν όλες 

οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων κατά 

αμάχων, και ότι θα γίνονται πλήρως σεβαστά όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι 

θεμελιώδεις ελευθερίες, μεταξύ άλλων, η ελευθερία έκφρασης, η  ελευθερία του Τύπου 

και η ελευθερία του συνέρχεσθαι· προτρέπει τις αρχές της Βενεζουέλας να σέβονται 

όλους τους δημοκρατικά εκλεγμένους θεσμούς, ιδίως την Εθνοσυνέλευση, να 

ελευθερώσουν όλους τους πολιτικούς κρατούμενους και να τηρούν τις δημοκρατικές 

αρχές, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 

Εξωτερικής Δράσης να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διευκολύνει τις 

διεθνείς διαμεσολαβητικές προσπάθειες που απαιτούνται για μια βιώσιμη λύση στην 

παρούσα ανθρωπιστική και πολιτική κρίση· 

7. ζητεί τη διεξαγωγή νέων προεδρικών εκλογών σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα 

δημοκρατικά πρότυπα και τη συνταγματική τάξη της Βενεζουέλας, στο πλαίσιο μιας 

διαφανούς, ισότιμης και δίκαιης διαδικασίας υπό διεθνή παρακολούθηση, χωρίς 

περιορισμούς σε πολιτικά κόμματα ή υποψηφίους και με πλήρη σεβασμό των πολιτικών 

δικαιωμάτων όλων των Βενεζουελανών· τονίζει ότι η νόμιμη κυβέρνηση που θα 

προκύψει από αυτές τις εκλογές πρέπει να αντιμετωπίσει επειγόντως την τρέχουσα 

οικονομική και κοινωνική κρίση στη Βενεζουέλα και να εργαστεί για την εθνική 

συμφιλίωση· 

8. υπενθυμίζει ότι τυχόν κυρώσεις που εγκρίνει η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να είναι 

στοχοθετημένες, αναστρέψιμες και να μη βλάπτουν ουδόλως τον πληθυσμό της 

Βενεζουέλας· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ταχεία έγκριση πρόσθετων 

στοχοθετημένων και αναστρέψιμων κυρώσεων, καθώς και το εμπάργκο όπλων που 

επιβλήθηκε τον Νοέμβριο του 2017· επαναλαμβάνει ότι οι κυρώσεις αυτές επιβλήθηκαν 

σε υψηλόβαθμους υπαλλήλους για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

και για υπονόμευση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στη Βενεζουέλα και για τη 

διεξαγωγή των παράνομων εκλογών της 20ης Μαΐου 2018, οι οποίες δεν έτυχαν διεθνούς 

αναγνωρίσεως και διεξάχθηκαν χωρίς να έχει προηγουμένως επιτευχθεί συμφωνία 

σχετικά με την ημερομηνία ή τους όρους και υπό συνθήκες που δεν επέτρεπαν την 

ισότιμη συμμετοχή όλων των πολιτικών κομμάτων· υπενθυμίζει τη δυνατότητα 

επέκτασης αυτών των κυρώσεων σε εκείνους που ευθύνονται για την τεράστια πολιτική, 

κοινωνική, οικονομική και ανθρωπιστική κρίση, και ιδίως τον Πρόεδρο Nicolás Maduro, 

σύμφωνα με τα προηγούμενα ψηφίσματά του· 

9. επαναλαμβάνει ότι όσοι ευθύνονται για παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου πρέπει να 

κληθούν να λογοδοτήσουν· υποστηρίζει πλήρως τις προκαταρκτικές έρευνες του 

Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) για τα πολυάριθμα εγκλήματα και πράξεις 

καταστολής που διαπράττονται από το καθεστώς της Βενεζουέλας, καλεί δε την ΕΕ να 

διαδραματίσει ενεργό ρόλο στο θέμα αυτό· υποστηρίζει πλήρως το αίτημα της ομάδας 
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ανεξάρτητων διεθνών εμπειρογνωμόνων που ορίστηκε από τη Γενική Γραμματεία του 

ΟΑΚ και τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα να συσταθεί 

εξεταστική επιτροπή για την κατάσταση στη Βενεζουέλα και να ενισχυθεί η εμπλοκή του 

ΔΠΔ· 

10. 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 και της 

Δημοκρατίας του Περού, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ-Λατινικής Αμερικής, 

στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών και στην Ομάδα της 

Λίμα. 

 

 


