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B9-0008/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα 
(2019/2730(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 
Βενεζουέλα, 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 Βραζιλία, της 25ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με την κατάσταση στη 
Βενεζουέλα, της 31ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα και 
της 28ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Βενεζουέλα,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Ύπατης Αρμόστριας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα (UNHCHR) σχετικά με τη Βενεζουέλα, της 4ης Ιουλίου 2019,

– έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου 
της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) της 
10ης Ιανουαρίου 2019, της 26ης Ιανουαρίου 2019, της 24ης Φεβρουαρίου 2019 και της 
28ης Μαρτίου 2019,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες της Βενεζουέλας αντιμετωπίζουν μια σειρά 
αλληλένδετων και επιδεινούμενων παραβιάσεων των οικονομικών και κοινωνικών 
δικαιωμάτων τους: η συρρίκνωση της αγοραστικής τους δύναμης σημαίνει ότι δεν 
μπορούν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες· η κακή κατανομή των πόρων, η 
διαφθορά, η έλλειψη συντήρησης των δημόσιων υποδομών και η σοβαρή έλλειψη 
επενδύσεων έχουν οδηγήσει στην κατάρρευση δημόσιων υπηρεσιών όπως η 
υγειονομική περίθαλψη, οι δημόσιες μεταφορές και η πρόσβαση στην ηλεκτρική 
ενέργεια, το νερό και το φυσικό αέριο· και η έλλειψη και οι υψηλές τιμές των τροφίμων 
έχουν καταστήσει δύσκολη για τους πολίτες της Βενεζουέλας την πρόσβαση σε 
τρόφιμα, με αποτέλεσμα να υπάρχει πείνα·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τις 19 έως τις 21 Ιουνίου 2019, η Ύπατη Αρμόστρια ΟΗΕ 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Μισέλ Μπατσελέτ, πραγματοποίησε επίσκεψη στη 
Βενεζουέλα, μετά το πέρας της οποίας υπέβαλε έκθεση στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (UNHRC), η οποία περιείχε συστάσεις για την Κυβέρνηση της 
Βενεζουέλας, προκειμένου να σταματήσει και να διορθώσει τις σοβαρές παραβιάσεις 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των ατόμων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν 
τη Βενεζουέλα έχει αυξηθεί δραματικά από το 2018 και ξεπέρασε τα 4 εκατομμύρια 
την 6 Ιουνίου 2019· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναγκαστική μετανάστευση πολιτών της 
Βενεζουέλας θα ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια ανθρώπους έως το τέλος του 2019, 
αποτελώντας έτσι τη δεύτερη μεγαλύτερη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση στον 
κόσμο·
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Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η de facto κυβέρνηση της Βενεζουέλας έχει αποσαθρώσει το 
κράτος δικαίου, έχει αποδιαρθρώσει τους δημοκρατικούς θεσμούς και έχει λάβει μέτρα 
για την εξουδετέρωση, την καταστολή και την ποινικοποίηση των πολιτικών αντιπάλων 
και όσων της ασκούν κριτική· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βασανιστήρια 
χρησιμοποιούνται ως συστημικό εργαλείο από το καθεστώς για λόγους εκφοβισμού και 
αποτροπής·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το τελευταίο ενάμισι έτος έχουν σκοτωθεί χωρίς δίκη περίπου 
7 000 άτομα κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων ασφαλείας στη Βενεζουέλα, οι οποίες 
διεξάγονται από τις δυνάμεις της de facto κυβέρνησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
οικογένειες όσων σκοτώθηκαν χωρίς δίκη κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων 
εξακολουθούν να μην έχουν το δικαίωμα να κάνουν χρήση των δικαιωμάτων τους για 
αλήθεια, δικαιοσύνη και επανόρθωση·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 22 βουλευτές, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της 
Εθνοσυνέλευσης, έχουν στερηθεί τη βουλευτική ασυλία τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
δύο βουλευτές τελούν υπό κράτηση και 16 έχουν ζητήσει προστασία σε πρεσβείες, 
έχουν εγκαταλείψει τη χώρα ή κρύβονται·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διάλογος διαμεσολάβησης που ξεκίνησε στις 16 Μαΐου 2018 
μεταξύ του de facto Προέδρου Νικολάς Μαδούρο και των δυνάμεων της 
αντιπολίτευσης, υπό την ηγεσία του Χουάν Γκουαϊντό και με τη μεσολάβηση της 
Νορβηγίας, δεν κατόρθωσε να βρει λύση στην κρίση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 8 
Ιουλίου 2019, επαναλήφθηκε ο διάλογος στα Μπαρμπάντος, αν και η de facto 
κυβέρνηση δεν συμμορφώθηκε με καμία απαίτηση που θα καθιστούσε δυνατή μια 
βελτιωμένη απόπειρα διαλόγου·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 23 Ιανουαρίου 2019, ο νόμιμα και δημοκρατικά 
εκλεγμένος Πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Χουάν Γκουαϊντό, ορκίστηκε προσωρινός 
Πρόεδρος της Βενεζουέλας, σύμφωνα με το άρθρο 233 του Συντάγματος της 
Βενεζουέλας·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επίσημες δυνάμεις και οι παραστρατιωτικές ομάδες 
ενεργούν με ολοένα και μεγαλύτερη βαναυσότητα, όπως φαίνεται από τον μέχρι 
θανάτου βασανισμό του λοχαγού Ραφαέλ Ακόστα ή από την τύφλωση του 16χρονου 
Ρούπο Βελάντρια, που πυροβολήθηκε στο πρόσωπο ενώ διαμαρτυρόταν με τη μητέρα 
του για την έλλειψη αερίου μαγειρικής·

1. επαναλαμβάνει τη βαθιά ανησυχία του για τη σοβαρή κατάσταση εκτάκτου ανάγκης 
στη Βενεζουέλα, η οποία θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τις ζωές και τα δικαιώματα των 
πολιτών της χώρας·

2. καταδικάζει τη σφοδρή καταστολή και βία, που έχουν οδηγήσει σε θανάτους και 
τραυματισμούς ανθρώπων· εκφράζει την αλληλεγγύη του στον λαό της Βενεζουέλας·

3. υπογραμμίζει την άμεση ευθύνη του Νικολάς Μαδούρο και των ενόπλων δυνάμεων που 
βρίσκονται στην υπηρεσία του παράνομου καθεστώτος του, για την χωρίς διακρίσεις 
χρήση βίας με σκοπό την καταστολή της διαδικασίας δημοκρατικής μετάβασης και της 
αποκατάστασης του κράτους δικαίου στη Βενεζουέλα·
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4. καταγγέλλει τις καταχρήσεις που διαπράττονται από τα όργανα επιβολής του νόμου και 
τη βάναυση καταστολή που ασκείται από τις δυνάμεις ασφαλείας· ζητεί τη σύσταση 
αμερόληπτου και ανεξάρτητου εθνικού μηχανισμού που θα λειτουργεί υπό μια 
μεταβατική κυβέρνηση, με τη στήριξη της διεθνούς κοινότητας, για τη διερεύνηση των 
εξωδικαστικών εκτελέσεων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο επιχειρήσεων 
ασφάλειας, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι υπαίτιοι θα λογοδοτήσουν και ότι θα 
παρασχεθεί στις οικογένειες των θυμάτων αποζημίωση και προστασία από τον 
εκφοβισμό και τα αντίποινα·

5. καταδικάζει τις παραβιάσεις του δικαιώματος στην τροφή και του δικαιώματος στην 
ιατρική περίθαλψη· ζητεί επειγόντως να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα και η 
δυνατότητα πρόσβασης σε τρόφιμα, φάρμακα και υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, 
με ιδιαίτερη προσοχή στις υπηρεσίες μητρικής και παιδικής μέριμνας·

6. τονίζει ότι απαιτείται ο τερματισμός, η καταδίκη και η τιμωρία κάθε πράξης δίωξης και 
επιλεκτικής καταστολής για πολιτικούς λόγους· ζητεί την ελευθέρωση όλων των 
ανθρώπων που έχουν υποστεί αυθαίρετη στέρηση της ελευθερίας τους·

7. εφιστά την προσοχή στην ολοένα και σοβαρότερη μεταναστευτική κρίση σε ολόκληρη 
την περιοχή και εξαίρει τις προσπάθειες και την αλληλεγγύη που επιδεικνύουν οι 
γειτονικές χώρες· ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει να συνεργάζεται με τις χώρες 
αυτές, παρέχοντας όχι μόνον ανθρωπιστική βοήθεια αλλά και πρόσθετους πόρους μέσω 
της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ·

8. προτείνει αμφότερες οι πλευρές να συμφωνήσουν σε μια προσωρινή κυβέρνηση που θα 
μπορεί να δημιουργήσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή δίκαιων 
εκλογών, ώστε ο διάλογος να μπορεί να διεξάγεται με επιτυχία και να μπορούν να 
διενεργηθούν ελεύθερες εκλογές — κάτι που έχει καταστεί αδύνατο υπό την κυβέρνηση 
Μαδούρο·

9. επιμένει ότι μοναδικός στόχος του διαλόγου πρέπει να είναι η εξεύρεση ειρηνικής 
λύσης που θα τερματίσει τη δικτατορία, θα λύσει τη σημερινή κρίση και θα θέσει τέλος 
στα δεινά του λαού της Βενεζουέλας·

10. ζητεί τη δημιουργία προϋποθέσεων που να οδηγούν σε ελεύθερες, διαφανείς και 
αξιόπιστες προεδρικές εκλογές, υπό μια μεταβατική κυβέρνηση και με βάση 
καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, καθώς και δίκαιες συνθήκες για όλους τους παράγοντες, 
διαφάνεια, και την παρουσία αξιόπιστων διεθνών παρατηρητών·

11. καλεί το Συμβούλιο να επιβάλει πρόσθετες κυρώσεις που να έχουν ως στόχο τα 
περιουσιακά στοιχεία που έχουν στην αλλοδαπή οι παράνομες κρατικές αρχές και τα 
άτομα που ευθύνονται για παραβιάσεις και καταστολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 
φρονεί ότι οι αρχές της ΕΕ πρέπει να περιστείλουν τις μετακινήσεις των ατόμων αυτών, 
όπως και των στενότερων συγγενών τους, να παγώσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία 
και να αναστείλουν τις θεωρήσεις τους·

12. καλεί την ΑΠ/ΥΕ να ηγηθεί της πολιτικής της ΕΕ όσον αφορά την κατάσταση στη 
Βενεζουέλα, σε συνεργασία με την ομάδα επαφής που αποτελείται από τις 
δημοκρατικές χώρες της περιοχής, όπως εκπροσωπούνται από την Ομάδα της Λίμα·
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13. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η κουβανική αστυνομία και η 
στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών αποτελούν το στρατηγικό στοιχείο που επέτρεψε 
να διατηρηθεί το παράνομο καθεστώς Μαδούρο, κάτι που αποτελεί μαζική εξωτερική, 
πολιτική και στρατιωτική παρέμβαση στη Βενεζουέλα·

14. εκφράζει την ανησυχία του για τη στήριξη που παρέχει η Ρωσία στο καθεστώς στη 
Βενεζουέλα και, ειδικότερα, για την αποστολή τεχνικών και στρατιωτικών 
εμπειρογνωμόνων και συμβούλων· καταδικάζει αυτή την παράνομη παρέμβαση στις 
εσωτερικές υποθέσεις της Βενεζουέλας·

15. υποστηρίζει πλήρως τις έρευνες του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) για τα 
εκτεταμένα εγκλήματα και πράξεις καταστολής που διαπράττονται από το καθεστώς 
της Βενεζουέλας· ζητεί από την ΕΕ να προσχωρήσει στην πρωτοβουλία των 
συμβαλλόμενων κρατών του ΔΠΔ για την έναρξη έρευνας σχετικά με τα εγκλήματα 
κατά της ανθρωπότητας που διαπράχθηκαν από την de facto κυβέρνηση Μαδούρο, με 
στόχο να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι·

16. υποστηρίζει την πρωτοβουλία για σύσταση εξεταστικής επιτροπής από κοινού με το 
Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (UNHRC) για τον προσδιορισμό των 
ατομικών ευθυνών στις συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη 
Βενεζουέλα·

17. προτρέπει την de facto κυβέρνηση της Βενεζουέλας να συμμορφωθεί ταχέως με τις 
συστάσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση της Ύπατης Αρμόστριας των Ηνωμένων 
Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (UNHCHR) σχετικά με την κατάσταση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βενεζουέλα·

18. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή, την ΑΠ/ΎΕ, τον νόμιμο προσωρινό Πρόεδρο της Δημοκρατίας και της 
Εθνοσυνέλευσης της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, 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.


