
RE\904528EL.doc PE489.324v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Έγγραφο συνόδου

6.6.2012 B7-0294/2012

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/Ύπατης 
Εκπροσώπου της Ένωσης για Εξωτερικές Υποθέσεις και Πολιτική Ασφάλειας

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού

σχετικά με τη Γουινέα-Μπισάου
(2012/2660(RSP))

Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE



PE489.324v01-00 2/4 RE\904528EL.doc

EL

B7-0294/2012

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Γουινέα-Μπισάου
(2012/2660(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

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

A. εκφράζοντας την βαθιά του ανησυχία για το πραξικόπημα, το οποίο έλαβε χώρα στις 12 
Απριλίου και ανέκοψε την διαδικασία της πρόωρης προεδρικής εκλογής που κινήθηκε 
μετά τον θάνατο του Προέδρου· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υποψήφιοι του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών δεν 
αναγνώρισαν τα αποτελέσματα σύμφωνα με τα οποία προηγείτο ο πρώην πρωθυπουργός 
Carlos Gomes Junior, του κόμματος PAIGC, του Αφρικανικού Κόμματος για την 
Ανεξαρτησία της Γουινέας και του Πράσινου Ακρωτηρίου· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, επί 13 χρόνια, κανένας από τους 6 εκλεγμένους προέδρους δεν 
κατόρθωσε να ολοκληρώσει την θητεία του·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατιωτική δικτατορία ανέτρεψε τον υπηρεσιακό πρόεδρο 
Raimundo Pereira, τον πρωθυπουργό Carlos Gomes Junior και διέλυσε την βουλή·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα μεταβατικό σύμφωνο που εκπονήθηκε υπό την καθοδήγηση 
της Οικονομικής Κοινότητας των Δυτικοαφρικανικών Χωρών (ECOWAS) έχει 
υπογραφεί από όλα τα κόμματα εκτός του PAIGC· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η εν 
λόγω μεταβατική συμφωνία παραβιάζει το Σύνταγμα, νομιμοποιεί το πραξικόπημα και 
αντιβαίνει στην πολιτική της μηδενικής ανοχής σε πραξικοπήματα που έχει ορίσει η 
ECOWAS·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ακολουθώντας το ψήφισμα 2048 των 
Ηνωμένων Εθνών, επέβαλε κυρώσεις στους παράγοντες της δικτατορίας· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της ECOWAS να αναπτύξει δύναμη 500-600 
στρατιωτών για να προετοιμαστεί το πέρας της αποστολής της Αγκόλας·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική αστάθεια που επικρατεί στη Γουϊνέα-Μπισάου επί 
δεκαετίες έχει βυθίσει τη χώρα σε βαθιά κρίση την οποία χαρακτηρίζουν η έλλειψη 
πρόσβασης σε καθαρό νερό και σε υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης και το γεγονός ότι 
οι δημόσιοι υπάλληλοι σε πολλά υπουργεία παραμένουν απλήρωτοι επί σειρά μηνών· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κοινότητα των Πορτογαλόφωνων Χωρών, της οποίας την 
προεδρία ασκεί η Αγκόλα, προτείνει την σύσταση ειρηνευτικής δύναμης υπό την αιγίδα 
του ΟΗΕ, κατόπιν συμφωνίας με την ECOWAS, την Αφρικανική Ένωση και την 
Ευρωπαϊκή Ένωση·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Γουινέα-Μπισάου για 
τη μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας θεώρησε ότι ολοκλήρωσε το έργο της και 
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εγκατέλειψε την χώρα τον Σεπτέμβριο του 2010·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γουϊνέα-Μπισάου αντιμετωπίζει πρόβλημα με το λαθρεμπόριο 
ναρκωτικών και λειτουργεί ως μείζων διαμετακομιστικός κόμβος για τα ναρκωτικά 
μεταξύ Νότιας Αμερικής και Ευρώπης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το λαθρεμπόριο 
ναρκωτικών συνιστά σοβαρή απειλή εναντίον της πολιτικής σταθερότητας της χώρας, 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα καρτέλ των ναρκωτικών, έχοντας στη διάθεσή τους όπλα, 
ταχύπλοα σκάφη και αεροπλάνα, κατόρθωσαν να εξασφαλίσουν την συνεργασία 
υψηλόβαθμων στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και του κυβερνητικού μηχανισμού μίας 
από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου, της οποίας κύριο εξαγωγικό προϊόν είναι τα 
καρύδια ανακαρδιοειδών (κάσιους)·

1. καταδικάζει το πραξικόπημα που ανέκοψε την εκλογική διαδικασία·

2. παροτρύνει τις αρχές να αποκαταστήσουν πλήρως και να εγγυηθούν τις θεμελιώδεις 
ελευθερίες, συμπεριλαμβανομένων της ελευθερίας της έκφρασης και του τύπου, της 
ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι και της ελευθερίας μετακινήσεως 
ζητεί να τερματιστεί η καταδίωξη και η παρενόχληση όλων των στελεχών της 
ανατραπείσας κυβέρνησης καθώς και εκείνων οι οποίοι ζητούν με ειρηνικό τρόπο να 
αποκατασταθεί το κράτος δικαίου·

3. ζητεί την επαναφορά των διατάξεων περί αντισυνταγματικότητας στο Σύνταγμα και 
αρνείται να αναγνωρίσει την νομιμότητα οποιουδήποτε μη εκλεγμένου μεταβατικού 
θεσμικού οργάνου·

4. καταδικάζει το γεγονός ότι ο υπηρεσιακός πρόεδρος και ο πρωθυπουργός υποχρεώθηκαν 
να εγκαταλείψουν την χώρα·

5. ζητεί την άνευ όρων απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων· 

6. καλεί όλα τα πολιτικά κόμματα να τηρούν το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και 
πολιτικά δικαιώματα και τον Αφρικανικό Χάρτη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των 
λαών και να σέβονται, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα στη ζωή και στη σωματική 
ακεραιότητα και το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι· 

7. ζητεί να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους οι αυτουργοί των παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενδεχομένως ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και 
ζητεί να προσαχθούν στην δικαιοσύνη οι αυτουργοί των παραβιάσεων της συνταγματικής 
τάξης·

8. εκφράζει την ανησυχία του για το ενδεχόμενο ανθρωπιστικής κρίσης στην Γουινέα-
Μπισάου και καλεί την ΕΕ, τον ΟΗΕ και την Αφρικανική Ένωση, την ECOWAS και την 
CPLP να συντονίσουν τις προσπάθειές τους για να αποτρέψουν αυτό το ενδεχόμενο, 
μεταξύ άλλων μέσω του προγραμματισμού κοινών δράσεων στον τομέα της υγείας, 
συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης του κεντρικού νοσοκομείου Simao Mendes, το 
οποίο στερείται βασικού εξοπλισμού για να ανταποκριθεί σε καθημερινές ανάγκες και δεν 
θα μπορέσει κατά συνέπεια να ανταποκριθεί σε ενδεχόμενη κρίση δημόσιας υγείας, η 
οποία δεν μπορεί παρά να επιδεινωθεί από την περίοδο των βροχών που πλησιάζει·
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9. καλεί τα πολιτικά κόμματα να συναινέσουν σε μια ολοκληρωμένη μεταρρυθμιστική 
διαδικασία όσον αφορά τον στρατό, την αστυνομία, την ασφάλεια και την δικαιοσύνη, ως 
ένα πρώτο βήμα στην πορεία προς την πολιτική σταθερότητα· 

10. καλεί την Επιτροπή να διατυπώσει εκ νέου, σε ενισχυμένη μορφή, την εντολή της 
αποστολής της ΕΕ για τη μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας στην Γουινέα-
Μπισάου·

11. καλεί την Επιτροπή και το Γραφείο του ΟΗΕ για την ενίσχυση των ειρηνευτικών 
προσπαθειών να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου 
ναρκωτικών και της διαφθοράς που συνιστούν μείζονες αποσταθεροποιητικούς 
παράγοντες για την χώρα·   

12. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης, στην Αφρικανική Ένωση 
και στην ECOWAS.


