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B8-0229/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
στη Βενεζουέλα 
(2019/2628(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Βενεζουέλα, και 
συγκεκριμένα τα ψηφίσματα της 3ης Μαΐου 2018 σχετικά με τις εκλογές στη 
Βενεζουέλα1, 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 Βραζιλία2, και της 25ης Οκτωβρίου 20183 και 31ης Ιανουαρίου 20194 
σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα,

– έχοντας υπόψη τις πρόσφατες δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης 
Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας 
(ΑΠ/ΥΕ) για λογαριασμό της ΕΕ σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα,

– έχοντας υπόψη τα τελευταία συμπεράσματα του Συμβουλίου,

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

– έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Βενεζουέλας και συγκεκριμένα το άρθρο 233,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας της 20ής Φεβρουαρίου 20195,

– έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Ομάδας της Λίμα, ιδίως τη δήλωση της 25ης 
Φεβρουαρίου 20196,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΕ) της 20ής 
Απριλίου 2018 σχετικά με την επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη 
Βενεζουέλα7 και την κοινή δήλωση των κρατών μελών του ΟΑΕ της 24ης Ιανουαρίου 
2019 σχετικά με τη Βενεζουέλα8,

– έχοντας υπόψη τα μέτρα προφύλαξης της Διαμερικανικής Επιτροπής Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων (IACHR) για την προστασία του Juan Guaidó,

– έχοντας υπόψη την προφορική ενημέρωση από τον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων 
Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα της 20ής Μαρτίου 2019 σχετικά με την 

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0199.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0313.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0436.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0061.
5 Venezuela: Hunger, punishment and fear, the formula for repression used by authorities under Nicolás Maduro, 
Διεθνής Αμνηστία, 20 Φεβρουαρίου 2019.
6 https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2019/02/lima-group-declaration-february-25-2019.html
7 http://www.oas.org/en/media_center/press_release.asp?sCodigo=S-013/18
8 https://usoas.usmission.gov/oas-member-states-issue-joint-statement-on-venezuela/

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/02/venezuela-hunger-punishment-and-fear-the-formula-for-repression-used-by-authorities-under-nicolas-maduro/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/02/venezuela-hunger-punishment-and-fear-the-formula-for-repression-used-by-authorities-under-nicolas-maduro/
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κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βολιβαριανή Δημοκρατία της 
Βενεζουέλας,

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

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βενεζουέλα αντιμετωπίζει βαθιά ανθρωπιστική κρίση, 
ελλείψεις σε φάρμακα και τρόφιμα, μαζικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, υπερπληθωρισμό, πολιτική καταπίεση, διαφθορά και βία· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι συνθήκες διαβίωσης έχουν επιδεινωθεί σε μεγάλο βαθμό και το 87 % του 
πληθυσμού ζει σήμερα σε κατάσταση φτώχειας·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη γενική διακοπή ρεύματος σε όλη την επικράτεια 
που εξακολουθεί να πλήττει ορισμένες πολιτείες συντείνει στην περαιτέρω δραματική 
επιδείνωση των υπηρεσιών υγείας και του εφοδιασμού με τρόφιμα και νερό· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν φόβοι για νέες διακοπές στο ηλεκτρικό δίκτυο και 
στο δίκτυο ύδρευσης τις επόμενες ημέρες και ότι το καθεστώς αδυνατεί να εξασφαλίσει 
τις υπηρεσίες αυτές στους πολίτες του·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη ηλεκτροδότησης έχει επιδεινώσει τη δραματική 
κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα νοσοκομεία της Βενεζουέλας, τα οποία, εκτός 
από την έλλειψη φαρμάκων, πάσχουν από έλλειψη επενδύσεων και συντήρησης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι δεκάδες άτομα έχασαν τη ζωή τους στα δημόσια νοσοκομεία 
κατά τη διάρκεια της γενικής διακοπής ρεύματος·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ήδη περιορισμένα αποθέματα τροφίμων στη Βενεζουέλα 
κινδυνεύουν να αλλοιωθούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άνθρωποι αγωνίζονται να 
βρουν νερό, τρόφιμα και φάρμακα·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακοπές στα δίκτυα οφείλονται σε κακοδιαχείριση, έλλειψη 
συντήρησης και στη διαφθορά του παράνομου καθεστώτος του Nicolás Maduro·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για 
τους Πρόσφυγες (UNHCR) και τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ), 
περισσότεροι από 2,7 εκατομμύρια Βενεζουελάνοι έχουν εγκαταλείψει τη χώρα από το 
2015 και ο αριθμός ενδέχεται να ανέλθει στα 5 εκατομμύρια έως τα τέλη του έτους εάν 
η κρίση εξακολουθήσει να επιδεινώνεται·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πληθυσμός της Βενεζουέλας αντιμετωπίζει μια πρωτοφανή 
κοινωνική, οικονομική και δημοκρατική κρίση, όπου πάνω από 3 εκατομμύρια 
άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τη χώρα και το ποσοστό πληθωρισμού υπερβαίνει το 
1 650 000 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερα από 1 εκατομμύριο παιδιά δεν 
φοιτούν πλέον στο σχολείο·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγκρούσεις στα σύνορα με τη Βραζιλία και την Κολομβία 
συνεχίζονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα χερσαία και θαλάσσια σύνορα με την 
Κολομβία, τη Βραζιλία και με τα νησιά Αρούμπα, Μπονέρ και Κουρασάο είναι 
ουσιαστικά κλειστά·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής βοήθεια έχει συγκεντρωθεί σε διάφορα σημεία κατά 
μήκος των συνόρων με την Κολομβία και τη Βραζιλία, εν αναμονή της εισόδου της στη 
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χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Nicolás Maduro έχει απορρίψει επανειλημμένα τη 
διεθνή βοήθεια, αφήνοντας ένα μέρος της βοήθειας να καταστραφεί, γεγονός που 
προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη απελπισία στον πληθυσμό και αυξανόμενες εντάσεις στα 
σύνορα·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 10 Ιανουαρίου 2019, ο Nicolás Maduro σφετερίστηκε 
παράνομα την προεδρική εξουσία ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, κατά παράβαση 
της συνταγματικής τάξης·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 31 Ιανουαρίου 2019 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
σημαντική μερίδα της διεθνούς κοινότητας αναγνώρισαν τον Juan Guaidó ως τον 
νόμιμο προσωρινό πρόεδρο της Βενεζουέλας, αλλά ότι ο Maduro διατηρεί τον έλεγχο 
των ενόπλων δυνάμεων και των κρατικών θεσμικών οργάνων·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ισπανία, η Γαλλία, η Γερμανία, οι Κάτω Χώρες, το Ηνωμένο 
Βασίλειο, η Αυστρία, η Σουηδία, η Δανία, η Πορτογαλία, η Φινλανδία, το 
Λουξεμβούργο, η Λετονία, η Λιθουανία, η Τσεχία και η Εσθονία αναγνώρισαν τον 
Guaidó ως προσωρινό πρόεδρο όταν κατέστη προφανές ότι ο νυν πρόεδρος Nicolas 
Maduro δεν προτίθεται να προκηρύξει νέες εκλογές· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
περισσότερες από 50 χώρες έχουν πλέον αναγνωρίσει τον Guaidó ως προσωρινό 
πρόεδρο, μεταξύ των οποίων 24 κράτη μέλη της ΕΕ·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 8 Φεβρουαρίου 2018, ο εισαγγελέας του ΔΠΔ κίνησε 
προκαταρκτική εξέταση για την κατάσταση στη Βενεζουέλα·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δύο τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμεύσει 
περισσότερα από 67 εκατομμύρια EUR για ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια στη 
Βενεζουέλα και είναι έτοιμη να αυξήσει τη βοήθεια αυτή·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδηλώσεις συνεχίζονται στη Βενεζουέλα, ιδίως στο 
Καράκας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιθέσεις και ο εκφοβισμός κατά πολιτών, μελών 
της αντιπολίτευσης και του νομοθετικού σώματος, τόσο από τις δυνάμεις ασφαλείας 
όσο και από άτακτες ένοπλες ομάδες, έχουν ενταθεί·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη τα βίντεο που αποκάλυψε ο πρώην αξιωματικός και υποσμηναγός 
Ronald Dugarte, τα οποία και παρουσίασε στον ΟΑΕ, που καταδεικνύουν λεπτομερώς 
περιπτώσεις βασανιστηρίων που καταγράφηκαν μεταξύ Δεκεμβρίου 2018 και 
Φεβρουαρίου 2019, τα οποία συνιστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τις αρχές του 2019, στο πλαίσιο των εντεινόμενων 
επιθέσεων κατά των αντιφρονούντων και της ελευθερίας του Τύπου που διαρκούν επί 
πολλά χρόνια αλλά έχουν ενταθεί από τις 10 Ιανουαρίου, 40 δημοσιογράφοι έχουν τεθεί 
υπό κράτηση·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 21 Μαρτίου 2019, η αστυνομική υπηρεσία πληροφοριών 
προσήγαγε τον επικεφαλής του γραφείου του Juan Guaidó, Roberto Marrero, και 
εισήλθε διά της βίας στην κατοικία του Sergio Vergara, μέλους της Εθνοσυνέλευσης 
που εκπροσωπεί την πολιτεία της Táchira, αγνοώντας την κοινοβουλευτική ασυλία του·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστυνομία και οι υπηρεσίες πληροφοριών της Κούβας είναι 
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το στρατηγικό στοιχείο που επιτρέπει στο παράνομο καθεστώς Maduro να παραμένει 
στη θέση του·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σάββατο, 23 Ιανουαρίου, δύο αεροσκάφη της ρωσικής 
αεροπορίας έφτασαν στο διεθνές αεροδρόμιο Simón Bolívar, στη Maiquetía, με 
τουλάχιστον εκατό στρατιώτες και ότι αυτό το είδος δράσεων έχει επαναληφθεί τους 
τελευταίους μήνες·

1. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τη σοβαρή κατάσταση ανθρωπιστικής έκτακτης 
ανάγκης στη Βενεζουέλα που ρημάζει τις ζωές των πολιτών της χώρας·

2. υποστηρίζει τον Juan Guaidó, προσωρινό πρόεδρο σύμφωνα με το άρθρο 233 του 
συντάγματος της Βενεζουέλας, και καλεί την ΑΠ/ΥΕ, από κοινού με τα κράτη μέλη, να 
αναγνωρίσουν τον Juan Guaidó ως νόμιμο προσωρινό πρόεδρο της Βολιβαριανής 
Δημοκρατίας της Βενεζουέλας και να στηρίξουν τον χάρτη πορείας του για τη 
διενέργεια νέων ελεύθερων, διαφανών και αξιόπιστων προεδρικών εκλογών και την 
αποκατάσταση της δημοκρατίας· χαιρετίζει το γεγονός ότι σημαντική μερίδα της 
διεθνούς κοινότητας και η πλειοψηφία των κρατών μελών της ΕΕ έχουν ήδη 
αναγνωρίσει τον νέο προσωρινό πρόεδρο της Βενεζουέλας· θεωρεί λυπηρό το γεγονός 
ότι δεν έχει υπάρξει στο Συμβούλιο κοινή θέση επί του θέματος·

3. επαναλαμβάνει ότι στηρίζει πλήρως την Εθνοσυνέλευση, το μοναδικό, σήμερα, όργανο 
της Βενεζουέλας που διαθέτει δημοκρατική νομιμοποίηση, οι εξουσίες της οποίας 
πρέπει να αποκατασταθούν και να γίνουν σεβαστές, όπως και τα προνόμια και η 
ασφάλεια των μελών της·

4. επαναλαμβάνει την έκκλησή του για την πλήρη αναγνώριση ως πρέσβεων των 
διπλωματικών αντιπροσώπων που διορίζει ο νόμιμος προσωρινός πρόεδρος της 
Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας Juan Guaidó στην ΕΕ και στα κράτη μέλη 
της· εκφράζει την ικανοποίησή του για την αναγνώριση από το Ανώτατο Συμβούλιο της 
Διαμερικανικής Τράπεζας Ανάπτυξης (IDB) και της Διαμερικανικής Επενδυτικής 
Εταιρείας (IIC) του Ricardo Hausmann ως διοικητή της Βενεζουέλας στις εν λόγω 
οντότητες·

5. εκφράζει την απογοήτευσή του για την πρόσφατη σοβαρή κρίση ηλεκτροδότησης, η 
οποία προκλήθηκε από κακοδιαχείριση, υποεπενδύσεις και διαφθορά, η οποία 
κορυφώθηκε σε γενική διακοπή σε όλη την επικράτεια στις αρχές Μαρτίου 2019, που 
διήρκεσε πάνω από 100 ώρες, γεγονός που επιδείνωσε περαιτέρω την ανθρωπιστική 
κρίση και προκάλεσε θανάτους, χάος σε όλη τη χώρα, παρέλυσε τα αεροδρόμια και τα 
νοσοκομεία, προκάλεσε διακοπή των τηλεφωνικών και διαδικτυακών υπηρεσιών και 
διακοπή της παροχής νερού·

6. καταδικάζει τον αποκλεισμό, από το παράνομο καθεστώς Maduro, της ανθρωπιστικής 
βοήθειας για την οποία υπάρχει επείγουσα ανάγκη· επαναλαμβάνει ότι η ανθρωπιστική 
βοήθεια πρέπει να εισέλθει χωρίς εμπόδια στη χώρα και να φτάσει σε εκείνους που την 
έχουν ανάγκη και ζουν σε συνθήκες που τους καθιστούν εξαιρετικά ευάλωτους· 
καταδικάζει τις ενέργειες του καθεστώτος Maduro στις 23 Φεβρουαρίου 2019, που 
εμπόδισαν την είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας που δώρισαν διάφορες χώρες και η 
οποία έχει συγκεντρωθεί στα σύνορα με την Κολομβία και τη Βραζιλία, φτάνοντας 
μάλιστα στο σημείο να την καταστρέψουν·
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7. εκφράζει την υποστήριξή του στα μέλη του στρατού της Βενεζουέλας που αρνήθηκαν 
να συμμετάσχουν στην καταστολή του άμαχου πληθυσμού κατά τη διάρκεια της κρίσης 
και λιποτάκτησαν· αναγνωρίζει το έργο των αρχών της Κολομβίας για την προστασία 
και τη φροντίδα των αντιφρονούντων στρατιωτών· παροτρύνει το στρατιωτικό 
προσωπικό, ιδίως αυτούς που κατέχουν ανώτατες θέσεις, να μην υπακούει σε διαταγές 
που συνεπάγονται παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να υποστηρίξει τη 
συνταγματική πορεία της οποίας ηγείται ο προσωρινός πρόεδρος Juan Guaidó·

8. χαιρετίζει θερμά και υποστηρίζει σθεναρά τις προσπάθειες διεθνών οργανισμών όπως η 
Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης και η 
UNHCR και άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις που βοηθούν τους βενεζουελάνους 
μετανάστες και πρόσφυγες στη γειτονική Κολομβία και Βραζιλία, μεταξύ άλλων 
χωρών·

9. εκφράζει βαθιά ανησυχία για τις καταγγελίες που αποδεικνύουν ότι η ύπαρξη 
οργανωμένου εγκλήματος στη Βενεζουέλα, η επέκτασή του και η διασυνοριακή δράση 
του, ιδίως προς την Κολομβία, θέτουν σε κίνδυνο τη σταθερότητα της περιοχής·

10. ζητεί να αποκατασταθούν και να γίνουν σεβαστές οι εξουσίες της δημοκρατικά 
εκλεγμένης Εθνοσυνέλευσης· ζητεί να γίνουν σεβαστές οι προβλεπόμενες από το 
σύνταγμα ασυλία, ελευθερία και ασφάλεια των μελών της Εθνοσυνέλευσης και του 
Προέδρου της Εθνοσυνέλευσης Juan Guaidó·

11. καταδικάζει τις επιδρομές των υπηρεσιών ασφαλείας του Maduro και την κράτηση του 
επικεφαλής του γραφείου του προσωρινού προέδρου Guaidó, Roberto Marrero, καθώς 
και την πρόσφατη βίαιη εισβολή στην κατοικία του μέλους της Εθνοσυνέλευσης Sergio 
Vergara· ζητεί την άμεση απελευθέρωση του Marrero· καταδικάζει την απαγωγή του 
Juan Requesens και ζητεί την απελευθέρωσή του·

12. σημειώνει τη συγκρότηση της Διεθνούς Ομάδας Επαφής (ΔΟΕ) με πρωτοβουλία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για πρόωρες 
προεδρικές εκλογές και να διευκολυνθεί η παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας· 
ζητεί η πρωτοβουλία αυτή να αποτελέσει ουσιαστικό μηχανισμό που θα παραγάγει 
απτά αποτελέσματα σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, ιδίως μετά την κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης στην οποία βρέθηκε όλη η χώρα τις τελευταίες εβδομάδες και τη συνεδρίαση 
που πραγματοποιήθηκε στο Μοντεβιδέο στις 7 Μαρτίου· καλεί τη Διεθνή Ομάδα 
Επαφής να φροντίσει να μη χρησιμοποιείται από το καθεστώς Maduro ως στρατηγική 
για να καθυστερήσει η επίλυση της κρίσης και να διερευνήσει επειγόντως τρόπους 
αντιμετώπισης των πιεστικών αναγκών του πληθυσμού της Βενεζουέλας και να εντείνει 
τη στήριξή της στους βενεζουελάνους πρόσφυγες που έχουν καταφύγει σε άλλες χώρες 
της περιοχής και ακόμη παραπέρα· επισημαίνει ότι η Διεθνής Ομάδα Επαφής πρέπει να 
ευθυγραμμιστεί με τις θέσεις που όρισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα ψηφίσματά του 
και να συνεργαστεί με την Ομάδα της Λίμα, δεδομένου ότι είναι ο περιφερειακός 
παράγοντας που ηγείται της αντιπολίτευσης στο καθεστώς Maduro·

13. επαναλαμβάνει τη στήριξή του σε μια ειρηνική και δημοκρατική λύση της πολιτικής 
κρίσης· εμμένει στην άποψη ότι η μόνη λύση για τη χώρα είναι οι ελεύθερες, διαφανείς 
και αξιόπιστες προεδρικές εκλογές με βάση καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, δίκαιους 
όρους για όλους τους παράγοντες και διαφάνεια και με την παρουσία αξιόπιστων 
διεθνών παρατηρητών·
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14. αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα της Ομάδας της Λίμα και τις προσπάθειες που 
καταβάλλουν οι χώρες μέλη της, ως περιφερειακού μηχανισμού που επιζητεί μια 
δημοκρατική επίλυση της κρίσης υπό την αρχηγία του Juan Guaidó ως νόμιμου 
προσωρινού προέδρου της Βενεζουέλας·

15. εφιστά την προσοχή στην αύξηση της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης σε όλη 
την περιοχή και εξαίρει τις προσπάθειες και την αλληλεγγύη των γειτονικών χωρών, 
και ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει να συνεργάζεται με τις χώρες αυτές όχι μόνο 
με την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας αλλά και μέσω της διάθεσης πόρων και της 
αναπτυξιακής πολιτικής·

16. επαναλαμβάνει ότι η ανθρωπιστική κρίση είναι απότοκο της πολιτικής κρίσης· 
παροτρύνει θερμά τις αρχές της Βενεζουέλας να διασφαλίσουν ότι θα σταματήσουν 
όλες οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι παραβιάσεις κατά αμάχων και ότι 
θα γίνονται πλήρως σεβαστά όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις 
ελευθερίες, μεταξύ των οποίων η ελευθερία έκφρασης, η ελευθερία του Τύπου και η 
ελευθερία του συνέρχεσθαι·

17. καταδικάζει δριμύτατα τη σφοδρή καταστολή κατά όσων αντιτίθενται στο καθεστώς 
και το καταγγέλλουν, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται στρατιωτικό προσωπικό, 
γιατροί, δημόσιοι υπάλληλοι, πολιτικοί αντίπαλοι, πανεπιστημιακοί και φοιτητές, μέλη 
του δικαστικού σώματος, κοινότητες αυτοχθόνων όπως οι Πεμόνες, και μέλη 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, και για τη βία που οδηγεί σε δολοφονίες και 
τραυματισμούς· εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τον λαό της Βενεζουέλας και τα 
ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους φίλους όσων πλήττονται· 
παροτρύνει τις ντε φάκτο αρχές της Βενεζουέλας να ενεργήσουν ώστε να δοθεί τέλος 
σε όλες τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να μεριμνήσουν ώστε οι αυτουργοί 
τους να λογοδοτήσουν και να διασφαλίσουν τον πλήρη σεβασμό όλων των θεμελιωδών 
ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

18. ζητεί κατεπειγόντως την άμεση αποφυλάκιση όλων των πολιτικών κρατουμένων, 
συμπεριλαμβανομένων του κατόχου του βραβείου Ζαχάρωφ Leopoldo Lopez και 
πολλών δημοσιογράφων, ορισμένοι εκ των οποίων είναι πολίτες της ΕΕ·

19. υποστηρίζει ένθερμα την έκκληση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για διεξαγωγή 
ανεξάρτητης και ολοκληρωμένης έρευνας για τις απώλειες που καταγγέλλονται· 
υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ υπέρ της πολυμερούς προσέγγισης στο πλαίσιο του 
δόγματος των Ηνωμένων Εθνών, ως συλλογική δέσμευση που έχει συμφωνηθεί από τα 
κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών για την αποφυγή μιας ανθρωπιστικής καταστροφής 
που θα έχει ακόμη μεγαλύτερες συνέπειες· επαναλαμβάνει την πλήρη στήριξή του στον 
ρόλο του ΔΠΔ στην καταπολέμηση της ατιμωρησίας και την προσαγωγή των υπαίτιων 
για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη δικαιοσύνη, και στην κίνηση 
έρευνας μετά την προκαταρκτική διερεύνηση των εγκλημάτων που διαπράττει το 
καθεστώς Maduro, συμπεριλαμβανομένων εγκλημάτων που συνιστούν σοβαρά 
εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας·

20. παροτρύνει το Συμβούλιο να εγκρίνει πάραυτα περαιτέρω στοχευμένες κυρώσεις κατά 
εκπροσώπων του παράνομου καθεστώτος της Βενεζουέλας οι οποίοι ευθύνονται για 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υπονομεύουν τη δημοκρατία και το 
κράτος δικαίου, και να τις επεκτείνει και στα μέλη των οικογενειών τους· καλεί το 
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Συμβούλιο να μελετήσει το ενδεχόμενο να επιβάλει κυρώσεις στην υπό κρατική 
ιδιοκτησία πετρελαϊκή εταιρεία της Βενεζουέλας PDVSA Holding·

21. παροτρύνει τη διεθνή κοινότητα να εγκρίνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να εφαρμοστεί 
η «ευθύνη προστασίας», η οποία αποτελεί υποχρέωση για όλα τα μέλη του ΟΗΕ, 
απέναντι στα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράττει το καθεστώς Maduro 
και στην επιδείνωση της κρίσης στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

22. παροτρύνει την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κούβας να σταματήσει να 
παρεμβαίνει στη Βολιβαριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας, δεδομένου ότι η ενέργεια 
αυτή πλήττει τις σχέσεις μεταξύ της Κούβας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

23. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τον νόμιμο προσωρινό Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας και της Εθνοσυνέλευσης της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της 
Βενεζουέλας, τη Διεθνή Ομάδα Επαφής, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των 
χωρών της Ομάδας της Λίμα, την Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ-Λατινικής Αμερικής 
και στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών.


