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B8-0504/2018 

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα 

(2018/2891(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της  8ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με την 

κατάσταση στη Βενεζουέλα1, της 3ης Μαΐου 2018 σχετικά με τις εκλογές στη 

Βενεζουέλα2 και της 5ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τη μεταναστευτική κρίση και την 

ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και στα χερσαία σύνορά της με την 

Κολομβία και τη Βραζιλία3, 

– έχοντας υπόψη την από 19 Απριλίου 2018 δήλωση της Αντιπροέδρου της 

Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την 

Πολιτική Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ) σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα, 

– έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής 

Δράσης (ΕΥΕΔ), της 9ης Αυγούστου 2018 σχετικά με τα τελευταία γεγονότα στη 

Βενεζουέλα, και της 9ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με το θάνατο του δημοτικού 

συμβούλου Fernando Albán, 

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της 10ης Οκτωβρίου 2018 της Επιτροπής Εξωτερικών 

Υποθέσεων και της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με τον θάνατο 

του Fernando Albán, 

– έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 

1948, 

– έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, στο οποίο 

η Βενεζουέλα είναι συμβαλλόμενο μέρος, 

– έχοντας υπόψη το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ), 

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της Εισαγγελέως του ΔΠΔ της 8ης Φεβρουαρίου 2018, 

Fatou Bensouda, σχετικά με την έναρξη προκαταρκτικής εξέτασης για την κατάσταση 

στις Φιλιππίνες και στη Βενεζουέλα, και της 27ης Σεπτεμβρίου 2018, μετά από αίτημα 

ομάδας έξι συμβαλλομένων κρατών, σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα, 

– έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Βενεζουέλας, 

– έχοντας υπόψη την απόφασή του να απονείμει το Βραβείο Ζαχάρωφ 2017 στη 

δημοκρατική αντιπολίτευση της Βενεζουέλας, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του, 

                                                 
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0041. 
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0199. 
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0313. 
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A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας 

και του κράτους δικαίου στη Βενεζουέλα εξακολουθεί να επιδεινώνεται σοβαρά· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι  η Βενεζουέλα αντιμετωπίζει μια άνευ προηγουμένου 

κοινωνική, οικονομική και ανθρωπιστική κρίση, η οποία οφείλεται στην πολιτική 

κρίση, κάτι που έχει προκαλέσει έναν τεράστιο αριθμό θανάτων και ανάγκασε 

εκατομμύρια ανθρώπους να εγκαταλείψουν τη χώρα· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού της Βενεζουέλας 

πλήττεται από τη φτώχεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τρόφιμα, τα φάρμακα και τα 

άλλα ιατρικά εφόδια σπανίζουν όλο και πιο πολύ και ότι το σύστημα υγείας έχει 

καταστραφεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι πέρυσι η μητρική θνησιμότητα αυξήθηκε κατά 

60% και η παιδική κατά 30%· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την προθυμία της 

διεθνούς κοινότητας να βοηθήσει, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας συνεχίζει, δυστυχώς, 

να αρνείται επίμονα να αποδεχθεί ανοικτά και να διευκολύνει τη διανομή διεθνούς 

ανθρωπιστικής βοήθειας· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 5 Οκτωβρίου 2018 ο Fernando Albán, ένας δημοτικός 

σύμβουλος της αντιπολίτευσης, συνελήφθη στον αερολιμένα κατά την επιστροφή του 

από τη Νέα Υόρκη, όπου είχε συνομιλίες σχετικά με την κρίση στην Βενεζουέλα και 

είχε επισκεφθεί την οικογένειά του· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση ισχυρίζεται 

ότι ανακρίθηκε για πιθανή ανάμιξη τον περασμένο Αύγουστο στο επεισόδιο του 

δρόνου· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 8 Οκτωβρίου ο Albán βρέθηκε νεκρός μέσα στο 

κτίριο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (SEBIN), όπου εκρατείτο· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι οι συνθήκες του θανάτου του είναι εξαιρετικά ύποπτες και ότι υπήρξαν 

αντικρουόμενες δηλώσεις επ’ αυτού εκ μέρους Βενεζουελανών αξιωματούχων· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις εκκλήσεις του ΟΗΕ και της ΕΕ, οι αρχές αρνήθηκαν 

να επιτρέψουν τη διενέργεια ανεξάρτητης έρευνας για τα αίτια του θανάτου του Albán, 

ή τη διενέργεια αυτοψίας από διεθνή και ανεξάρτητη εγκληματολογική ομάδα· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 13 Οκτωβρίου 2018, ο κάτοχος του Βραβείου Sakharov 

2017 Lorent Saleh αφέθηκε ελεύθερος και αμέσως απελάθηκε στην Ισπανία σε μια 

πράξη αναγκαστικής εξορίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι είχε φυλακιστεί χωρίς δίκη για 

τέσσερα έτη, υφιστάμενος βασανιστήρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μαρτυρίες του 

πιστοποιούν την βάναυση και απάνθρωπη μεταχείριση των πολιτικών κρατουμένων στη 

Βενεζουέλα· λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότεροι από 200 πολιτικοί κρατούμενοι 

εξακολουθούν να είναι φυλακισμένοι στη Βενεζουέλα· 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 8 Φεβρουαρίου 2018, ο εισαγγελέας του ΔΠΔ κίνησε 

προκαταρκτική εξέταση για την κατάσταση στη Βενεζουέλα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 

στις 27 Σεπτεμβρίου 2018, ομάδα έξι κρατών που είναι συμβαλλόμενα μέρη 

(Αργεντινή, Καναδάς, Κολομβία, Χιλή, Παραγουάη και Περού) ζήτησαν από τον 

εισαγγελέα να κινήσει έρευνα για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας διαπραχθέντα 

στο έδαφος της Βενεζουέλας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γαλλία και η Κόστα Ρίκα 

ζήτησαν επίσης μια τέτοια έρευνα· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι η πρώτη φορά που 

παρόμοιο αίτημα υποβάλλεται από ομάδα συμβαλλόμενων κρατών σχετικά με μια 

κατάσταση στο έδαφος άλλου συμβαλλόμενου κράτους· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 13 Νοεμβρίου 2017, το Συμβούλιο αποφάσισε την 

επιβολή εμπάργκο όπλων κατά της Βενεζουέλας και απαγόρευση εξαγωγής σε αυτήν 
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συναφούς υλικού που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική καταστολή· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 22 Ιανουαρίου 2018, το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα 

να επιβάλει, σε επτά πολίτες της Βενεζουέλας που κατέχουν επίσημες θέσεις, κυρώσεις 

υπό μορφή περιοριστικών μέτρων, όπως απαγόρευση ταξιδίου και δέσμευση 

περιουσιακών στοιχείων, σε απάντηση για τη μη συμμόρφωση με τις δημοκρατικές 

αρχές, λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 25 Ιουνίου 2018, οι κυρώσεις επεκτάθηκαν σε 

άλλους 11 Βενεζουελανούς αξιωματούχους· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 

15ης Οκτωβρίου 2018 περιλαμβάνονταν και συζητήσεις για την εξεύρεση πολιτικής 

λύσης στην παρούσα κρίση, μέσα από τη διερεύνηση της δυνατότητας σύστασης μιας 

ομάδας επαφής που θα κάνει δυνατή μια πολιτική διεργασία· 

1. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τη συνεχιζόμενη επιδείνωση των θεμελιωδών 

ελευθεριών και του κράτους δικαίου στην Βενεζουέλα· καταδικάζει τη χρήση της 

αυθαίρετης κράτησης και της δικαστικής και διοικητικής παρενόχλησης ως μέσου για 

το διωγμό χιλιάδων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εκλεγμένων μελών 

της αντιπολίτευσης  και σε ανεξάρτητες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, με 

αποτέλεσμα την περαιτέρω επιδείνωση των δημοκρατικών δομών στη Βενεζουέλα· 

2. ανησυχεί εντονότατα για τη δεινή ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και για τις 

συστημικές ελλείψεις βασικών ειδών, φαρμάκων και τροφίμων· ιδιαίτερα ανησυχεί για 

την επιδείνωση του παιδικού υποσιτισμού από το 2017 και μετά· 

3. εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στην οικογένεια και τους φίλους του Fernando 

Albán· ζητεί τη διενέργεια εμπεριστατωμένης και ανεξάρτητης έρευνας προκειμένου να 

διευκρινιστούν οι συνθήκες του τραγικού θανάτου του, συμπεριλαμβανομένης μιας 

αυτοψίας από διεθνή και ανεξάρτητη εγκληματολογική ομάδα· 

4. καλεί τις Βενεζουελανές Αρχές να διασφαλίσουν την προστασία όλων των πολιτών από 

κάθε μορφή εκφοβισμού, κατηγοριών περί δυσφήμισης, απειλών ή σωματικών 

επιθέσεων, και να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για την προστασία όσων ασκούν το 

δικαίωμά τους της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας του συνέρχεσθαι· 

5. επαναλαμβάνει τις προηγούμενες εκκλήσεις του για διασφάλιση της ασφάλειας και της 

σωματικής ακεραιότητας όλων των κρατουμένων και για άμεση και άνευ όρων 

απελευθέρωση όλων των αυθαιρέτως κρατουμένων ατόμων, συμπεριλαμβανομένων 

των πολιτικών κρατουμένων, και για μεγαλύτερο σεβασμό των δημοκρατικά 

εκλεγμένων φορέων και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 

6. καλεί τις Βενεζουελανές Αρχές να αναγνωρίσουν την συνεχιζόμενη κρίση, να 

αποτρέψουν την περαιτέρω επιδείνωσή της, και να προωθήσουν πολιτικές και 

οικονομικές λύσεις που να διασφαλίζουν την ασφάλεια όλων των πολιτών και τη 

σταθερότητα της χώρας και της ευρύτερης περιοχής· 

7. καλεί την ΕΕ, και ειδικότερα το Συμβούλιο και την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο, 

να μεριμνήσουν ώστε κάθε περαιτέρω ενέργεια προς μια πολιτική λύση να καλύπτει τις 

ακόλουθες αμετάκλητες απαιτήσεις: την άμεση απελευθέρωση όλων των πολιτικών 

κρατουμένων και τον τερματισμό των βασανιστηρίων, της κακομεταχείρισης και της 

παρενόχλησης πολιτικών αντιπάλων και ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ένα 
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νέο ανεξάρτητο Εθνικό Εκλογικό Συμβούλιο το οποίο θα εκλέγεται από την 

Εθνοσυνέλευση· την διεξαγωγή ελεύθερων και αδιάβλητων εκλογών σύμφωνα με τα 

διεθνή πρότυπα για μια αξιόπιστη διαδικασία, με σεβασμό της πολιτικής πολυφωνίας, 

και με την παρουσία δημοκρατικών διεθνών παρατηρητών· την αναγνώριση της 

εξουσίας της νόμιμης Εθνοσυνέλευσης· και την διάλυση της Συντακτικής 

Εθνοσυνέλευσης· 

8. υποστηρίζει πλήρως τις έρευνες του ΔΠΔ για τα πολυάριθμα εγκλήματα και πράξεις 

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

συμμετάσχει στην πρωτοβουλία των συμβαλλομένων κρατών του ΔΠΔ για τη 

διερεύνηση εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας που έχουν διαπραχθεί από την 

κυβέρνηση της Βενεζουέλας εντός της επικράτειας της Βενεζουέλας, με σκοπό την 

απαγγελία κατηγοριών στους υπευθύνους· 

9. επικροτεί την ταχεία επιβολή από την ΕΕ, για τη διεξαγωγή των εκλογών της 20ης 

Μαΐου 2018 που ήταν παράνομες και δεν αναγνωρίστηκαν διεθνώς, πρόσθετων 

στοχευμένων και αντιστρεπτών κυρώσεων οι οποίες δεν θα βλάψουν τον πληθυσμό της 

Βενεζουέλας· ζητεί να ενισχυθούν οι εν λόγω κυρώσεις εάν η κατάσταση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στη χώρα εξακολουθήσει να 

επιδεινώνεται· 

10. 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 Ασφαλείας, την Κυβέρνηση και την 

Εθνοσυνέλευση της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, την 

Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ–Λατινικής Αμερικής και τον Γενικό Γραμματέα της 

Οργάνωσης Αμερικανικών Κρατών. 


