
 

PV\1113340EL.docx  PE576.444v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
2014-2019  

 

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής 
 

DCAM_PV(2016)1205_1 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

συνεδρίαση της 5ης Δεκεμβρίου 2016, 16.00-17.30 

Βρυξέλλες 

Η συνεδρίαση αρχίζει τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016, στις 16.00, υπό την προεδρία της 

Σοφίας Σακοράφα (προέδρου) . 

1. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης    PE 576.442v01-00 

 

Η πρόεδρος παρουσιάζει το σχέδιο ημερήσιας διάταξης και το υποβάλλει προς έγκριση. 

Το σχέδιο ημερήσιας διάταξης εγκρίνεται όπως εμφαίνεται στα παρόντα πρακτικά. 

 

2. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης της 5ης Σεπτεμβρίου 2016 PE 

576.440v01-00 
 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης της αντιπροσωπείας της 5ης Σεπτεμβρίου 2016 

εγκρίνονται χωρίς τροποποιήσεις. 

 

3. Ανακοινώσεις του προέδρου 

 

Η πρόεδρος ενημερώνει τους Βουλευτές ότι στις 28 Οκτωβρίου, το Κοινοβούλιο της 

Κεντρικής Αμερικής (PARLACEN) εξέλεξε νέο πρόεδρο και νέο διοικητικό συμβούλιο 

για την περίοδο 2016-2017. Η νέα πρόεδρος λέγεται Priscilla Weeden de Miró και είναι 

βουλευτής στο Κοινοβούλιο του Παναμά. 

Η πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη ότι έστειλε συλλυπητήρια επιστολή στον πρόεδρο της 

Κούβας Raúl Castro, για το θάνατο του ηγέτη της Επανάστασης της Κούβας, Fidel 

Castro Rus, ο οποίος απεβίωσε στις 25 Νοεμβρίου 2016.  

Σε αυτό το πλαίσιο, η πρόεδρος εκφράζει την ικανοποίησή της για την υπογραφή της 

συμφωνίας πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας με την Κούβα στις 12 Δεκεμβρίου στις 

Βρυξέλλες, καθώς και για την απόσυρση της «κοινής θέσης». 

Η πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη για την πρόοδο των εργασιών σχετικά με τη διαδικασία 

κύρωσης της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ - Κεντρικής Αμερικής. Η τελευταία χώρα που 
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επικύρωσε τη Συμφωνία Σύνδεσης ήταν η Κύπρος στις 25 Ιουλίου 2016. Αυτό ανάγει 

στα 18 τον αριθμό των κρατών μελών της ΕΕ που έχουν κυρώσει την παρούσα 

συμφωνία. Εξακολουθούν να υπάρχουν οκτώ κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη κυρώσει 

τη συμφωνία: η Αυστρία, το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Λιθουανία, η Μάλτα, η 

Πορτογαλία, η Σλοβενία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη ότι 

έχει ζητήσει να συνταχθεί έκθεση από την Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου (EPRS) σχετικά με την κατάσταση προόδου της διαδικασίας κύρωσης 

στην κάθε μία από τις εν λόγω χώρες. Ζήτησε επίσης από την EPRS να διερευνήσει το τι 

θα συμβεί με τη συμφωνία εάν Μεγάλης Βρετανίας δεν έχει κυρώσει τη συμφωνία πριν 

από το Brexit ή πριν την επίκληση του άρθρου 50.  

 

4. Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα αποτελέσματα των γενικών εκλογών που 

διεξήχθησαν στη Νικαράγουα στις 6 Νοεμβρίου 2016 

 

Η Α.Ε. κ. Mauricio Lautaro Sandino, Πρέσβης της Νικαράγουας στην ΕΕ παρουσιάζει τα 

αποτελέσματα των γενικών στη Νικαράγουα, στις 6 Νοεμβρίου 2016. Ο πρέσβης 

αναφέρει ότι ο νυν Πρόεδρος Daniel Ortega, επανεξελέγη με το 72,44 % των ψήφων, 

μαζί με τη σύζυγό του Rosario Murillo που προαλείφετο για αντιπρόεδρος. Στις εκλογές 

για το κοινοβούλιο, το κόμμα του Ortega, το «Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο των 

Σαντινίστας» (FSLN) έλαβε το 65,88 % των ψήφων. Ο πρέσβης περιγράφει οι εκλογές 

ως «διαφανείς, δίκαιες και με πολύ υψηλό ποσοστό συμμετοχής». Ο πρέσβης 

επισημαίνει ότι «σε αντίθεση με ορισμένες εκθέσεις» υπήρχε αποστολή διεθνών 

παρατηρητών απαρτιζόμενη από 150 αντιπροσώπους οι οποίοι παρακολούθησαν τις 

εκλογές. Τα συμπεράσματα της εν λόγω αποστολής παρατηρητών ήταν σε γενικές 

γραμμές θετικά· οι παρατηρητές δημοσίευσαν κατάλογο πέντε συστάσεων για τη 

βελτίωση της εκλογικής διαδικασίας.  

Ο κ. Aldo Dell’Ariccia, Επικεφαλής της Μονάδας για την Κεντρική Αμερική, το Μεξικό 

και την Καραϊβική, της ΕΥΕΔ επιβεβαιώνει ότι η ΕΥΕΔ έχει λάβει την έκθεση της εν 

λόγω αποστολής παρατηρητών, η οποία πράγματι προέβη σε μια πολύ θετική 

αξιολόγηση των εκλογών. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) έλαβε 

επίσης μια έκθεση εκ μέρους πανεπιστημίων της Νικαράγουας, η οποία περιείχε επίσης 

μια πολύ θετική αξιολόγηση. Οι εκθέσεις αυτές βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με τις 

παρατηρήσεις της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίες ήταν ιδιαίτερα επικριτικές έναντι της 

εκλογικής διαδικασίας, υποστηρίζοντας ότι έχει διαπραχθεί απάτη και ότι το ποσοστό 

συμμετοχής ήταν πολύ χαμηλότερη από εκείνο που υποβλήθηκε επίσημα από τις αρχές 

της Νικαράγουας. Ο κ. Dell’Ariccia παραδέχεται ότι ήταν δύσκολο να επιτευχθεί μια 

ισόρροπη αξιολόγηση. Δηλώνει ότι οι εκλογές ήταν αναμφισβήτητα ειρηνικές και τονίζει 

ως θετικό στοιχείο την ισχυρή συμμετοχή των γυναικών στην εκλογική διαδικασία. 

Αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΥΕΔ, στην οποία η ΕΕ εκφράζει τη λύπη της για το 

γεγονός ότι κατά την εκλογική διαδικασία δεν εξασφαλίσθηκαν οι προϋποθέσεις για μια 

απεριόριστη συμμετοχή όλων των πολιτικών δυνάμεων της χώρας, καθώς και για την 

απουσία τόσο μιας διεθνούς όσο και μιας διαπιστευμένης ανεξάρτητης τοπικής 

παρακολούθησης των εκλογών.  

Η ΕΥΕΔ χαιρετίζει το διάλογο της Νικαράγουας με τον Οργανισμό Αμερικανικών 

Κρατών (ΟΑΚ) σχετικά με την εκλογική διαδικασία, με την οποία ευελπιστεί ότι θα 

μπορούσαν να επιλυθούν ορισμένα από τα προβλήματα που εμφανίστηκαν κατά τη 

διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας. Ο κ. Dell’Ariccia επισημαίνει ότι σύντομα θα 

διενεργηθούν δημοτικές εκλογές στη Νικαράγουα, οι οποίες θα αποτελέσουν μια νέα 
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δοκιμή για την εδραίωση της δημοκρατίας στη Νικαράγουα. 

Οι βουλευτές του ΕΚ επικρίνουν το γεγονός ότι δεν δόθηκε στην αντιπολίτευση μια 

δίκαιη ευκαιρία να συμμετάσχει στις εκλογές αυτές και κατακρίνουν εκ νέου τις 

αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου σχετικά με το Ανεξάρτητο Φιλελεύθερο 

Κόμμα(ΔΕΤ), με τις οποίες εμποδίστηκαν οι κύριοι υποψήφιοι της αντιπολίτευσης να 

συμμετάσχουν στις εκλογές. 

Λαμβάνουν τον λόγο οι βουλευτές: José Inácio Faria (ALDE, Πορτογαλία).  

 

 

5. Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις συνέπειες των προεδρικών εκλογών των 

Ηνωμένων Πολιτειών στις χώρες της Κεντρικής Αμερικής, στην οποία 

συμμετέχουν: 
 

η πρόεδρος η οποία εισηγείται το θέμα απαριθμώντας τους τομείς που θα μπορούσαν να 

επηρεαστούν από την επερχόμενη διοίκηση Trump, και συγκεκριμένα, την 

μετανάστευση, τον περιορισμό των εμβασμάτων από τις ΗΠΑ προς την Κεντρική 

Αμερική, τις εμπορικές σχέσεις και τις σχέσεις με την Κούβα. 

ο κ. Roland Schäfer, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΕΔ για τη Βόρεια, 

Κεντρική και Νότια Αμερική, ο οποίος αρχίζει τη δήλωσή του αναφέροντας ότι ο μόνος 

παγκόσμιος παράγοντας που δραστηριοποιείται μονίμως στη Λατινική Αμερική είναι η 

Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, κα Federica Mogherini. Ο κ. Roland Schäfer προβαίνει σε 

ανασκόπηση των πολιτικών της κυβέρνησης Ομπάμα, οι οποίες αποτελούσαν μια εκροή 

του δόγματος «ρεαλιστική διαχείριση». Οι πολιτικές με σκοπό την αντιμετώπιση 

προβλημάτων ασφαλείας των ΗΠΑ που συνδέονται με τη μετανάστευση και το 

λαθρεμπόριο ναρκωτικών συμπληρώθηκαν από οικονομικά και κοινωνικά μέτρα, καθώς 

και από μέτρα ορθής διακυβέρνησης. Το μεγαλύτερο μέρος της ενίσχυσης αφορούσε στο 

βόρειο τρίγωνο (Γουατεμάλα, Ονδούρα, Ελ Σαλβαδόρ) και προσανατολιζόταν στην 

καταπολέμηση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης. Η πολιτική αυτή 

υποστηρίχθηκε επίσης από σημαντική χρηματοδοτική βοήθεια (2015: 512 εκατ. δολάρια 

ΗΠΑ, 2016: 756 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ).   

Παρά το γεγονός ότι κατά την εκστρατεία του, ο Trump προέβη σε δηλώσεις των οποίων 

η εφαρμογή στην πράξη θα έχει τεράστιες συνέπειες για την Κεντρική Αμερική, θα 

πρέπει να του αναγνωριστεί το τεκμήριο της αμφιβολίας, δηλώνει ο κ. Schäfer, ο οποίος 

αναφέρει τρεις σημαντικές αποφάσεις με τεράστιες επιπτώσεις στην Κεντρική Αμερική, 

1) την οικοδόμηση ενός τείχους στα σύνορα με το Μεξικό, 2) τη δυσπιστία έναντι της 

Βορειοαμερικανικής Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών (NAFTA), 3) την απόσυρση 

των ΗΠΑ από την ΤΠΥ. Επιπλέον, αντίκτυπο θα έχουν και τα μέτρα κατά των 

εικαζόμενων καταχρήσεων των προγραμμάτων visa. Ο κ. Schäfer δηλώνει ότι το πρώτο 

απτό αποτέλεσμα είναι η υποτίμηση του μεξικανικού πέσο, αλλά μπορεί να αναμένονται 

επίσης συνέπειες για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και για τα 

οικονομικά σχέδια και τα έργα υποδομών. 

Οι πρεσβευτές των κρατών της Κεντρικής Αμερικής δεν επιθυμούν να διατυπώσουν τις 

απόψεις τους σχετικά με το ζήτημα αυτό επί του παρόντος. 

 

6. Διάφορα 
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Ορισμένοι βουλευτές υποστηρίζουν ότι δεν μπορούν να προσυπογράψουν κάποιες 

διατυπώσεις της συλλυπητήριας επιστολής που απέστειλε η πρόεδρος της 

αντιπροσωπείας κ. Σακοράφα στον Raúl Castro, επ’ ευκαιρία του θανάτου του Fidel 

Castro. Ο πρόεδρος απαντά ότι η έστειλε την επιστολή στο όνομά της και όχι, όπως 

συμβαίνει με τις άλλες συλλυπητήριες επιστολές, εκ μέρους των μελών της 

αντιπροσωπείας. Όπως ήταν αναμενόμενο, ακολουθεί ζωηρή συζήτηση μεταξύ του 

Πρέσβη της Κούβας και ορισμένων ΒΕΚ. 

Λαμβάνουν τον λόγο οι βουλευτές: Σοφία Σακοράφα (GUE, Ελλάδα), Verónica Lope 

Fontagné (EPP, Ισπανία), Gabriel Mato (EPP, Ισπανία), José Inácio Faria (ALDE, 

Πορτογαλία), Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL, Ισπανία) 

 

7. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδρίασης 

 

Η πρόεδρος ανακοινώνει ότι η προσεχής συνεδρίαση της αντιπροσωπείας θα 

πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2016, στις Βρυξέλλες. 

 

Η συνεδρίαση λήγει στις 17.25. 
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 

ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/ 

JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/ 

LISTĂ DE PREZENŢĂ/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA 

 

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ 
Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*) 

Sofia Sakorafa, Gabriel Mato 

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Zastupnici/Deputati/Deputāti/Nariai/

Képviselõk/Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter 

José Inácio Faria 

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Zamjenici/ 
Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/ 

Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter 

Marina Albiol Guzmán, Verónica Lope Fontagné 

 

 
 

200 (2) 

 

206 (3) 

 

53 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/ 

Päevakorra punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Točka dnevnog reda/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības 
punkts/Darbotvarkės punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea 

de zi/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt) 
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Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/ 

Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ 

Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer 

H.E. István Alfaro (Ambassador of Costa Rica to the EU), Andrés Vargas Ramírez (Minister Counsellor Embassy of Costa Rica), H.E. 

Dario Ernesto Chirú (Ambassador of Panama), H.E. José Briz (Ambassador of Guatemala), H.E. Roberto Ochoa Madrid (Ambassador 

of Honduras), H.E. Norma Goicochea (Ambassador of Cuba), H.E. Dylan Vernon (Ambassador of Belize), H.E. Alejandro González 
Pons (Ambassador of Dominican Republic), Andy Rodríguez Durán (Embassy of Dominican Republic), Acsamary Guzmán (Embassy 

of Dominican Republic), Rachel Maury (Embassy of Cuba), Myriam de la Roca (Embassy of Guatemala), Tatiana Lucero (Counsellor 

Embassy of Guatemala), José Eduardo Atala (Counsellor Embassy of Honduras), Loyda García (Embassy of Honduras), Patricia 
Campbell (Embassy of Nicaragua), Alfonso Young (Embassy of Panama), Ricardo Largos (representative of Parlacen in the EU)  

 

 

 

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 

Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/ 

Na poziv predsjednika/Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/ 

Fuq stedina taċ-'Chairman'/Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia 
preşedintelui/Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan 

Roland Schäfer (EEAS), H.E. Mauricio Lautaro Sandino Montes (Ambassador of Nicaragua to the EU) 

 

 

 

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Vijeće/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/ 

Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*) 

 

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/ 

Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*) 

 

Европейска служба за външна дейност/Servicio Europeo de Acción Exterior/Evropská služba pro vnější činnost/ EU-

Udenrigstjenesten/Europäischer Auswärtiger Dienst/Euroopa välisteenistus/Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης/European 

External Action service/Service européen pour l'action extérieure/Europska služba za vanjsko djelovanje/Servizio europeo per l’azione 
esterna/Eiropas Ārējās darbības dienests/Europos išorės veiksmų tarnyba/Európai Külügyi Szolgálat/Servizz Ewropew għall-Azzjoni 

Esterna/Europese dienst voor extern optreden/Europejska Służba Działań Zewnętrznych/Serviço Europeu para a Acção Externa/ 

Serviciul european pentru acţiune externă/Európska služba pre vonkajšiu činnosť/Evropska služba za zunanje delovanje/Euroopan 

ulkosuhdehallinto/Europeiska avdelningen för yttre åtgärd (*) 

Roland Schäfer, Aldo Dell’Ariccia, Sylvain Schultze, Andreu Bassols, Riccardo Chelleri 

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 

Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Druge institucije/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/ 

Más intézmények/Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ 
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Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 

participants/Autres participants/Drugi sudionici/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere 

aanwezigen/Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare 

 

 

 
 

Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
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