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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα
(2015/2582(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση στην 
Βενεζουέλα, συμπεριλαμβανομένου εκείνου της 18ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με τις 
διώξεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα1,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας,

– έχοντας υπόψη την γνωμοδότηση της Ομάδας Εργασίας του ΟΗΕ για την Αυθαίρετη 
Κράτηση, της 26ης Αυγούστου 2014,

– έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, του 
οποίου συμβαλλόμενο μέρος είναι η Βενεζουέλα,

– έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του 1948,

– σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύλληψη, στις 19 Φεβρουαρίου 2015, του Δημάρχου του 
Καράκας, Antonio Ledezma, του οποίου οι εξουσίες είχαν ήδη περιοριστεί κατά πολύ 
από την κυβέρνηση, με την προσχηματική κατηγορία της συνωμοσίας για την ανατροπή 
της κυβέρνησης, σηματοδοτεί μία αδιαμφισβήτητη κλιμάκωση της εκστρατείας 
καταστολής που εφαρμόζει το καθεστώς στην περίοδο μέχρι τις κοινοβουλευτικές 
εκλογές, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί για το δεύτερο εξάμηνο του 2015·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Carlos Ocariz, επικεφαλής της Ένωσης 
Δημάρχων Βενεζουέλας, 33 από τους 78 δημάρχους της αντιπολίτευσης που 
εξελέγησαν από τον Δεκέμβριο του 2012 και έπειτα αντιμετωπίζουν δικαστικές διώξεις· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταγγελόμενη κακομεταχείρηση που έχουν υποστεί ο 
Leopoldo López αλλά και άλλοι φυλακισμένοι ηγέτες της αντιπολίτευσης και φοιτητές 
που συμμετείχαν στις περσινές διαδηλώσεις είναι απαράδεκτη·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 8 Οκτωβρίου 2014, η Ομάδα Εργασίας του ΟΗΕ για την 
Αυθαίρετη Κράτηση περιέγραψε την κράτηση του Leopoldo López ως παράνομη, 
αυθαίρετη και πολιτικά υποκινούμενη και ζήτησε την απελευθέρωση τόσο του López 
όσο και των υπολοίπων παρανόμως κρατούμενων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 20 
Οκτωβρίου 2014, ο Zeid Ra’ad Al Hussein, Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών 
για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, παρότρυνε την κυβέρνηση της Βενεζουέλας να 
μεριμνήσει ούτως ώστε όλες οι δίκες να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα διεθνή 
πρότυπα περί ευθυδικίας·

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0106.
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Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 24 Φεβρουαρίου 2015 ένας έφηβος, ο Kluivert Roa, 
δολοφονήθηκε εν ψυχρώ από την αστυνομία ενώ συμμετείχε σε σπουδαστική 
διαδήλωση εναντίον των καταστροφικών πολιτικών μιας διεφθαρμένης κυβέρνησης 
που έχουν οδηγήσει σε ελλείψεις τροφίμων και ιατρικών προμηθειών, σε καλπάζοντα 
πληθωρισμό και σε άνευ προηγουμένου εγκληματικότητα και ανασφάλεια·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ακόμη και σε απλούς πολίτες για τους οποίους έχει γίνει 
γνωστό ότι αντιτίθενται στο καθεστώς έχει απαγορευτεί η πρόσβαση σε θέσεις 
απασχόλησης στον δημόσιο τομέα ή σε κρατικά επιδόματα·

1. καταδικάζει τη βία και τον εκφοβισμό που εξακολουθούν να ασκούν οι κυβερνητικές 
δυνάμεις εις βάρος πολιτικών της αντιπολίτευσης και ηγετών του φοιτητικού κινήματος 
που διώκονται και φυλακίζονται και ζητεί την άμεση απελευθέρωσή τους 

2. καταδικάζει την δολοφονία του Kluivert Roa από το San Cristóbal και απευθύνει 
συλλυπητήρια στην οικογένειά του, καθώς και στις οικογένειες των άλλων έξι 
φοιτητών που έπεσαν θύματα της καταστολής·

3. επισημαίνει την σημασία που έχουν η δημοκρατία και ο διαχωρισμός των εξουσιών 
προκειμένου να διασφαλίζονται τα πολιτικά δικαιώματα και ο απόλυτος σεβασμός των 
αρχών του τεκμηρίου αθωότητας και της δίκαιης δίκης· εκφράζει τη λύπη του διότι η 
εκτελεστική εξουσία διευθύνει, κατευθύνει και έχει τον απόλυτο έλεγχο όλων των 
κρατικών εξουσιών·

4. καλεί τις αρχές της Βενεζουέλας να αφοπλίσουν και να διαλύσουν άμεσα τις 
ανυπόλογες ένοπλες φιλοκυβερνητικές ομάδες και οργανώσεις και να δώσουν ένα 
τέρμα στο καθεστώς ατιμωρησίας τους·

5. παροτρύνει τις αρχές της Βενεζουέλας να προσέλθουν σε ειρηνικό διάλογο με την 
κοινωνία της χώρας όσον αφορά τα κρισιμότερα προβλήματα που αυτή αντιμετωπίζει, 
να διαφυλάξουν τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, να άρουν τις απαγορεύσεις που 
έχουν επιβληθεί στα μέσα ενημέρωσης και να επιτρέψουν την διεξαγωγή των 
επερχόμενων εκλογών σε συνθήκες ισότητας και διαφάνειας·

6. παροτρύνει τους περιφερειακούς εταίρους της Βενεζουέλας, όπως είναι η UNASUR και 
ο Οργανισμός Αμερικανικών Κρατών να διευκολύνουν τις συνομιλίες·

7. υπενθυμίζει το αίτημά του σχετικά με την αποστολή ad hoc αντιπροσωπείας του για να 
αξιολογήσει την κατάσταση στη Βενεζουέλα και να διεξάγει διάλογο με όλους τους 
παράγοντες που εμπλέκονται στη σύγκρουση, το συντομότερο δυνατόν·

8. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την 
Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας, την κυβέρνηση και την 
Εθνοσυνέλευση της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, την 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ευρώπης–Λατινικής Αμερικής και το Γενικό Γραμματέα 
του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών.


