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B7-0282/2012

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Γουινέα-
Μπισάου
(2012/2660(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη η απόφαση 2048 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 31ης 
Μαΐου 2012,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Γουινέα-Μπισάου,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, την Τετάρτη 12 Απριλίου 2012, ο στρατός αναπτύχθηκε στους 
δρόμους της πρωτεύουσας της Γουινέας-Μπισάου και κατέλαβε τα γραφεία του ιστορικού 
κυβερνητικού κόμματος PAIGC και τις εγκαταστάσεις της εθνικής ραδιοφωνίας·  

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 1974 όταν αναγνωρίστηκε η ανεξαρτησία της, η Γουινέα-
Μπισάου δεν έχει γνωρίσει ακόμη εκλεγμένο πρόεδρο που να ολοκλήρωσε την θητεία 
του· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα ζει σε ατμόσφαιρα στρατοκρατίας· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη την ατιμωρησία και την απουσία οποιασδήποτε προόδου όσον 
αφορά την διερεύνηση των δολοφονιών πολιτικών και στρατιωτικών που έχουν 
διαπραχθεί από το 2009·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Ιούλιο του 2011, χιλιάδες άνθρωποι πραγματοποίησαν 
πορεία διασχίζοντας την πρωτεύουσα για να διαμαρτυρηθούν διότι δεν έχει σημειωθεί 
πρόοδος στην διερεύνηση των πολιτικών δολοφονιών του 2009 και για να ζητήσουν την 
παραίτηση και την δίωξη του πρωθυπουργού Carlos Gomes αλλά και άλλων που, κατά τη 
γνώμη του πλήθους, ευθύνονται για τις δολοφονίες·

E. λαμβάνοντας υπόψη την ανησυχία που επικρατεί σχετικά με την ασφάλεια των μελών της 
κοινωνίας των πολιτών στην Γουινέα-Μπισάου, μερικοί από τους οποίους κρύβονται· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τις προεδρικές εκλογές του Μαρτίου και έπειτα, πολλά 
ηγετικά στελέχη μη κυβερνητικών οργανώσεων έχουν δεχτεί ανώνυμες απειλές κατά της 
ζωής τους· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξωδικαστικές εκτελέσεις που έχουν πραγματοποιηθεί τους 
τελευταίους μήνες έχουν επίσης πυροδοτήσει την ανασφάλεια·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο προσέθεσε 15 άτομα στον κατάλογο των ατόμων 
των οποίων η είσοδος στην ΕΕ έχει απαγορευτεί και των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία 
εντός ΕΕ έχουν δεσμευτεί·
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H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ προς την Γουινέα-Μπισάου έχει 
διακοπεί από την στρατιωτική στάση της 12ης Απριλίου και τον εν συνεχεία διορισμό των 
πρωταιτίων του πραξικοπήματος στις θέσεις του αρχηγού του γενικού επιτελείου των 
ενόπλων δυνάμεων και του αρχηγού του γενικού επιτελείου ναυτικού·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα κρίση στην Γουινέα-Μπισάου φανερώνει άλλη μια 
προσπάθεια των στρατιωτικών να παρέμβουν στις πολιτικές υποθέσεις και να 
αποσπάσουν τον έλεγχο των πολιτικών εξελίξεων στη χώρα·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ καταδίκασε απερίφραστα το στρατιωτικό πραξικόπημα της 
12ης Απριλίου στην Γουινέα-Μπισάου και ζήτησε την άμεση επαναφορά της νόμιμης 
κυβέρνησης και την ολοκλήρωση της διαδικασίας των προεδρικών εκλογών σύμφωνα με 
τα όσα ορίζει ο νόμος·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα εξακολουθεί να είναι μία από τις φτωχότερες χώρες του 
κόσμου και να υφίσταται τις στρεβλωτικές επιδράσεις του λαθρεμπορίου ναρκωτικών ενώ 
τα προβλήματά της επηρεάζουν άμεσα την Ευρώπη μέσω ακριβώς του λαθρεμπορίου 
ναρκωτικών· 

1. καταδικάζει απερίφραστα το στρατιωτικό πραξικόπημα στην Γουινέα-Μπισάου και ζητεί 
την άμεση αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης· καλεί τις ένοπλες δυνάμεις να 
παραμερίσουν και να επανέλθουν σε μια θέση ουδετερότητας· καλεί τους στρατιωτικούς 
να πάψουν να παίρνουν θέση σχετικά με την πολιτική αντιπαράθεση στη χώρα και να 
προχωρήσουν στην μεταρρύθμιση του στρατού·

2. ζητεί από τον στρατό να απελευθερώσει άμεσα όλους τους πολιτικούς ηγέτες και άλλους 
κρατούμενους και να σεβαστεί τα δικαιώματα και την σωματική ακεραιότητα όλων των 
φυλακισμένων·

3. επισημαίνει ότι όσοι ευθύνονται για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να 
λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους και ότι οποιαδήποτε βιώσιμη λύση στο πρόβλημα της 
αστάθειας στη Γουινέα-Μπισάου πρέπει να εξασφαλίζει ότι όσοι ευθύνονται για πολιτικά 
υποκινούμενες δολοφονίες, λοιπά σοβαρά εγκλήματα και παραβιάσεις της συνταγματικής 
τάξης πρέπει να προσάγονται στην δικαιοσύνη·

4. ζητεί να υπάρξει οδικός χάρτης χωρίς αποκλεισμούς, με συμφωνημένα ορόσημα και 
χρονοδιάγραμμα, για την επιστροφή στην συνταγματική τάξη, για την υλοποίηση της 
μεταρρύθμισης του τομέα της ασφάλειας, για την πάταξη της ατιμωρησίας, για την 
αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και για να δοθεί ένα τέρμα στον 
εναγκαλισμό της εξουσίας από τους στρατιωτικούς.

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση του Συμβουλίου της 31ης Μαΐου να 
ενισχύσει τις κυρώσεις της ΕΕ εναντίον ατόμων που συνιστούν απειλή για την ειρήνη, 
την ασφάλεια ή την σταθερότητα στην χώρα· 

6. επισημαίνει την ετοιμότητα της ΕΕ να ενισχύσει ενεργά τις προσπάθειες διαμεσολάβησης 
στην τρέχουσα κρίση προκειμένου να εξευρεθεί μια χωρίς αποκλεισμούς μεταβατική 
διευθέτηση ·
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7. καλεί την ΕΕ να παρακολουθεί τις τελευταίες εξελίξεις στον πολιτικό τομέα και στον 
τομέα της ασφάλειας·

8. εκφράζει την ανησυχία του για την επιδεινούμενη ανθρωπιστική κατάσταση και τον 
διαρκή κίνδυνο ανάφλεξης της βίας·

9. εκφράζει την βαθιά του ανησυχία για τον κίνδυνο να βυθιστεί η Γουινέα-Μπισάου σε νέο 
φαύλο κύκλο ανασφάλειας·

10. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της 
Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 
Πολιτικής Ασφάλειας, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις κυβερνήσεις των 
κρατών μελών, στο Συμβούλιο Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ, στα θεσμικά όργανα της 
Αφρικανικής Ένωσης, στην ECOWAS, στο Συμβούλιο Ασφαλείας και στον Γενικό 
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών καθώς και στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο της 
Γουϊνέας-Μπισάου. 


