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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα 
μετά την απόπειρα παράνομης εκλογής νέου προέδρου και νέου προεδρείου της 
Εθνοσυνέλευσης (κοινοβουλευτικό πραξικόπημα)
(2020/2507(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση στη 
Βενεζουέλα, της 27ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα1, 
της 18ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με τις διώξεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης 
στη Βενεζουέλα2, της 12ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα3, 
της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα4, της 27ης Απριλίου 
2017 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα5, της 8ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά 
με την κατάσταση στη Βενεζουέλα6, της 3ης Μαΐου 2018 σχετικά με τις εκλογές στη 
Βενεζουέλα7, 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 Βραζιλία8, της 25ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με την κατάσταση στη 
Βενεζουέλα9, της 31ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα10, 
στο οποίο ο Guaidó αναγνωρίστηκε ως προσωρινός πρόεδρος της Βενεζουέλας, της 
28ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Βενεζουέλα11, 
της 18ης Ιουλίου 2019 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα12,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της 9ης Ιανουαρίου 2020 της Διεθνούς Ομάδας Επαφής 
(ICG) με την οποία υποστηρίζεται η εκλογή του Juan Guaidó ως Προέδρου της 
Εθνοσυνέλευσης, και κρίνεται η εκλογή του Luis Parra παράνομη και αντιδημοκρατική,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής 
Δράσης της 5ης Ιανουαρίου 2020, όπου δηλώνεται ότι τα γεγονότα που περιστρέφονται 
γύρω από τις εκλογές της Κυριακής 5 Ιανουαρίου σημαδεύτηκαν από σοβαρές 
παρατυπίες και πράξεις κατά της δημοκρατικής και συνταγματικής λειτουργίας της 
Εθνοσυνέλευσης, εμποδίζοντας την Εθνοσυνέλευση ως νόμιμο δημοκρατικό φορέα στη 
Βενεζουέλα από το να εκπληρώσει την εντολή που έλαβε από τον λαό της 
Βενεζουέλας,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Αμερικανικών 

1 ΕΕ C 285 της 29.8.2017, σ. 145.
2 ΕΕ C 294 της 12.8.2016, σ. 21.
3 ΕΕ C της 30.8.2016, σ. 190.
4 ΕΕ C 86 της 6.3.2018, σ. 101.
5 ΕΕ C 298 της 23.8.2018, σ.137.
6 ΕΕ C 463 της 21.12.2018, σ. 61.
7 Κείμενα που εγκρίθηκαν P8_TA(2018)0199.
8 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0313.
9 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0436.
10 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0061.
11 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0327.
12 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0007.
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Κρατών σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα, της 5ης Ιανουαρίου 2020,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της 21ης Δεκεμβρίου 2019 του νεοδιορισθέντος 
Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για 
Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΥΕ/ΑΕ) Josep Borrell,

– έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου (ΚΕΠΠΑ) 2019/1893, της 11ης 
Νοεμβρίου 2019, για την τροποποίηση της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2017/2074 σχετικά με 
περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Βενεζουέλα13, την παράταση των 
κυρώσεων κατά της Βενεζουέλας για ένα έτος υπό το πρίσμα της τρέχουσας πολιτικής, 
οικονομικής, κοινωνικής και ανθρωπιστικής κρίσης στη Βενεζουέλα, και της συνέχισης 
δράσεων που υπονομεύουν τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τον σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

– έχοντας υπόψη την προαναφερθείσα απόφαση του Συμβουλίου (ΚΕΠΠΑ) 2019/1893, 
της 11ης Νοεμβρίου 2019, με την οποία αποφάσισε να συμπεριλάβει μια νέα διάταξη 
στην απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2017/2074 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της 
κατάστασης στη Βενεζουέλα, με την οποία το Συμβούλιο και ο Ύπατος Εκπρόσωπος 
(VP/HR) ορίζονται ως υπεύθυνοι για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, ιδίως σε σχέση με τον κατάλογο των φυσικών προσώπων που ευθύνονται 
για παραβιάσεις, σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή πράξεις 
καταστολής εις βάρος της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης 
στη Βενεζουέλα· σε σχέση με τον κατάλογο των φυσικών προσώπων των οποίων οι 
ενέργειες ή πολιτικές ή δραστηριότητες υπονομεύουν κατ' άλλον τρόπο τη δημοκρατία 
ή το κράτος δικαίου στη Βενεζουέλα· σε σχέση με τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
οντότητες ή φορείς που υπέχουν ευθύνη για σοβαρές παραβιάσεις ή καταχρήσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή για την καταστολή της κοινωνίας των πολιτών και της 
δημοκρατικής αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα· και σε σχέση με τα φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, οντότητες ή οργανώσεις των οποίων οι ενέργειες, οι πολιτικές ή οι 
δραστηριότητες υπονομεύουν τη δημοκρατία ή το κράτος δικαίου στη Βενεζουέλα14,

– έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2019 με την οποία 
η ΕΕ προσθέτει επτά μέλη της ασφάλειας και των δυνάμεων συλλογής πληροφοριών 
της Βενεζουέλας που εμπλέκονται σε βασανιστήρια και άλλες σοβαρές παραβιάσεις 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κατάλογο κυρώσεων,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Ύπατης Αρμοστού των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR) της 4ης Ιουλίου 2019 σχετικά με τη Βενεζουέλα και 
την προφορική ενημέρωση στην 42η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη στις 9 Σεπτεμβρίου 2019,

– έχοντας υπόψη την επιστολή του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου 
της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας της 18ης 
Ιουνίου 2019, στην οποία η ΕΕ τονίζει την σοβαρή της ανησυχία για την επιδείνωση 
και τη σοβαρή πολιτική και ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της 

13 ΕΕ L 291 της 12.11.2019, σ. 42.
14 ΕΕ L 291 της 12.11.2019, σ. 42
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Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας της 4ης Απριλίου 
2019, σχετικά με την απόφαση που έλαβε η μη αναγνωρισμένη Εθνοσυνέλευση να άρει 
την κοινοβουλευτική ασυλία του Juan Guaidó,

– έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου 
της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας για τη 
Βενεζουέλα της 10ης Ιανουαρίου 2019, της 26ης Ιανουαρίου 2019, της 24ης 
Φεβρουαρίου 2019 και της 28ης Μαρτίου 2019,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της 
Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, της 2ας Μαρτίου 
2019, στην οποία η ΕΕ επιμένει ότι κάθε μέτρο που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο 
την ελευθερία, την ασφάλεια ή την προσωπική ασφάλεια του Juan Guaidó θα 
αποτελούσε κλιμάκωση των εντάσεων και θα προκαλούσε τη σθεναρή καταδίκη της 
διεθνούς κοινότητας,

– έχοντας υπόψη την κύρωση του Καταστατικού της Ρώμης από την Βενεζουέλα στις 7 
Ιουνίου 2000,

– έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας,

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

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βιαιοπραγίες που διαπράχθηκαν από την κυβέρνηση του 
Nicolás Maduro, την αστυνομία, την εθνοφυλακή και τον στρατό για την πρόληψη της 
επανεκλογής του Juan Guaidó ως Προέδρου της Εθνοσυνέλευσης στη Βενεζουέλα, που 
είχε προγραμματιστεί για τις 5 Ιανουαρίου, εμπόδισαν τους αντιπάλους του Maduro να 
εισέλθουν στην Εθνοσυνέλευση και να διεξάγουν τη συνεδρίαση· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι ένοπλες δυνάμεις και το λοιπό προσωπικό ασφαλείας εμπόδισαν την πρόσβαση 
στο κτίριο και εμπόδισαν τον Τύπο να εισέλθει, γεγονός που αποτελεί ένα ακόμη βήμα 
για κλιμάκωση της βίας και της αντιπαράθεσης που έχει επιταχυνθεί σταδιακά τα 
τελευταία χρόνια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση Maduro υπονομεύει την 
εξουσία και την ικανότητα της νόμιμης και δημοκρατικής Εθνοσυνέλευσης να 
επιτελέσει τον ρόλο και την εντολή της, όπως της ανατέθηκε από τους πολίτες της 
Βενεζουέλας, αποτελεσματικά και ανεμπόδιστα·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα γεγονότα αποτελούν συνέχεια μιας εκστρατείας 
τρόμου και της λεγόμενης «επιχείρησης Alacrán», ενός ανησυχητικού ελιγμού για την 
αγορά ψήφων από την κυβέρνηση, για ποσά που κυμαίνονται από 500.000 έως 1 
εκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δίωξη και η πολιτική παρενόχληση των αντιπάλων του 
καθεστώτος Maduro εξακολουθεί, και ότι 22 βουλευτές, συμπεριλαμβανομένου του 
Προέδρου της Εθνοσυνέλευσης, έχουν υποστεί άρση της κοινοβουλευτικής ασυλίας 
τους, αρκετοί συνελήφθησαν, ενώ άλλοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα ή 
να καταφύγουν σε διπλωματικές αντιπροσωπείες·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον οργανισμό της Βενεζουέλας Foro Penal, η 
πολιτική καταπίεση έχει αυξηθεί, με 399 πολιτικούς κρατούμενους στις φυλακές 
σήμερα, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον οκτώ είναι ευρωπαίοι πολίτες, και 
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περισσότερους από 15 000 πολιτικούς κρατούμενους από το 201415·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχιζόμενη χρήση εξαναγκασμών και βίας, επιβεβαιώνει 
τη βούληση του παράνομου προέδρου Nicolás Maduro να εξακολουθήσει να 
σφετερίζεται την εξουσία, και τη σαφή πρόθεσή του να καταστρέψει κάθε έννοιας 
νομιμότητας·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην αποτυχημένη προσπάθειά του να διορίσει νέο Πρόεδρο, 
το καθεστώς Maduro επικαλέστηκε τα άρθρα 7, 8 και 11 του εσωτερικού κανονισμού 
της Εθνοσυνέλευσης και το άρθρο 221 του Συντάγματος της Βολιβαριανής 
Δημοκρατίας της Βενεζουέλας·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις προσπάθειες της de facto κυβέρνησης της 
Βενεζουέλας να παρεμποδίσει τη διεξαγωγή μιας διαφανούς και ειρηνικής εκλογικής 
διαδικασίας, οι βουλευτές έξω από την Εθνοσυνέλευση απέκτησαν πρόσβαση στο 
κτίριο, και επανεξέλεξαν επισήμως τον Juan Guaidó ως Πρόεδρο·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι 100 από τους 167 βουλευτές που συγκεντρώθηκαν σε έκτακτη 
σύνοδο στην έδρα της εφημερίδας El Nacional μπόρεσαν τελικά να συμμορφωθούν με 
τις απαιτήσεις του Συντάγματος της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, 
εξέλεξαν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνοσυνέλευσης, και τον Juan Guaidó ως 
Πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης, ορκίζοντάς τον σύμφωνα με το Σύνταγμα·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα γεγονότα αυτά λαμβάνουν χώρα σε μια ήδη κατεστραμμένη 
Βενεζουέλα όπου η κλιμάκωση της βίας και οι σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων από την de facto κυβέρνηση του Nicolás Maduro επιδεινώνουν περαιτέρω 
την τρέχουσα πολιτική, οικονομική, θεσμική, κοινωνική και ανθρωπιστική κρίση, με 
πάνω από 5 εκατομμύρια πολίτες της Βενεζουέλας να έχουν αναγκαστεί να 
εγκαταλείψουν τη χώρα τους, ενώ παρατηρείται μια αυξανόμενη έλλειψη φαρμάκων 
και τροφίμων και υπερπληθωρισμός·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διάλογος διαμεσολάβησης που ξεκίνησε στις 16 Μαΐου 2018 
μεταξύ του de facto προέδρου Nicolás Maduro και των δυνάμεων της αντιπολίτευσης, 
υπό την ηγεσία του Juan Guaidó και με τη μεσολάβηση της Νορβηγίας, δεν κατόρθωσε 
να βρει λύση στην κρίση, η οποία, αντιθέτως, επιδεινώθηκε· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
στις 8 Ιουλίου 2019, επαναλήφθηκε ο διάλογος στα Μπαρμπάντος, αν και η de facto 
κυβέρνηση δεν πληρούσε τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την έναρξη διαλόγου·

1. καταδικάζει τις κατασταλτικές πράξεις της de facto κυβέρνησης του Nicolás Maduro με 
στόχο να εξαλείψει - για μία ακόμη φορά - όλα τα ίχνη παρανομίας· καταδικάζει 
περαιτέρω την αδιάκριτη και συνεχή χρήση εξαναγκασμών και βίας, καθώς και την 
παραμονή στην εξουσία ενός δόλιου και παράνομου προέδρου·

2. επαναλαμβάνει τη βαθιά ανησυχία του για την κλιμάκωση της βίας και την κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης στη Βενεζουέλα, που απειλεί σοβαρά τη ζωή των πολιτών·

3. υπογραμμίζει ότι το καθεστώς του Nicolás Maduro έχει καταστεί η πιο ασταθής και 

15 Η www.foropenal.com είναι μια αστική ένωση που παρέχει δωρεάν νομική συνδρομή σε πρόσωπα που τελούν 
υπό αυθαίρετη κράτηση.
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σημαντική απειλή για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της νότιας Αμερικής, 
απειλώντας την ακεραιότητα και τη σταθερότητα των γειτονικών χωρών·

4. υπενθυμίζει ότι οι τοπικές αρχές συνέλαβαν τους πολίτες που κατηγορούνται ότι 
εστάλησαν από το καθεστώς της Βενεζουέλας προκειμένου να φέρουν σε πέρας και να 
συμμετάσχουν σε μαζικές προσπάθειες κινητοποίησης με στόχο την αποσταθεροποίηση 
και την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις εν λόγω περιοχές·

5. δηλώνει ότι η υπεράσπιση της ακεραιότητας, της σοβαρότητας και της διαφάνειας των 
εκλογικών διαδικασιών είναι θεμελιώδης, ιδίως μετά από αρκετές περιπτώσεις 
εικαζόμενης ή σαφούς χειραγώγησης, διάφορες παρατυπίες και απάτες που 
παρατηρήθηκαν σε αρκετές εκλογές σε δημοκρατίες της Λατινικής Αμερικής· εκφράζει 
τη λύπη του για το γεγονός ότι η νοθεία στις εκλογές προκαλεί διαμαρτυρίες και 
συγκρούσεις που έχουν ως αποτέλεσμα τον θάνατο αθώων ανθρώπων και εκφράζει την 
αλληλεγγύη του προς τον λαό της Βενεζουέλας·

6. επιμένει στην ανάγκη λήψης μέτρων κατά της συμμαχίας Βενεζουέλας-Ιράν, που είχε 
το χείριστο αποτέλεσμα να χρησιμοποιεί παράνομα η Hezbollah τη Βενεζουέλα ως 
πλατφόρμα για τις δράσεις της και τη στρατηγική επεκτατικότητά της σε όλη τη 
Λατινική Αμερική, μέσω πολυάριθμων παράνομων δραστηριοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·

7. εκφράζει μεγάλη ανησυχία για τη στήριξη της Ρωσίας προς το καθεστώς Maduro της 
Βενεζουέλας και, ειδικότερα, για την αποστολή εμπειρογνωμόνων, στρατιωτικών και 
τεχνικών συμβούλων·

8. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η κουβανικές αστυνομικές δυνάμεις και η 
στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών αποτελούν το στρατηγικό στοιχείο που επέτρεψε 
να διατηρηθεί στην εξουσία το παράνομο καθεστώς Maduro, κάτι που αποτελεί 
απαράδεκτη εξωτερική, πολιτική και στρατιωτική παρέμβαση στη Βενεζουέλα·

9. καλεί το Συμβούλιο, υπό το φως των πολυάριθμων αποτυχημένων πολιτικών κατά του 
καταπιεστικού καθεστώτος της Βενεζουέλας, οι οποίες καταδεικνύουν την απόλυτη 
αδυναμία έναρξης μιας πραγματικής διαδικασίας εκδημοκρατισμού στη Βενεζουέλα, να 
λάβει τα αυστηρότερα δυνατά μέτρα και να αυξήσει τις πολιτικές πιέσεις, παράλληλα 
με την επιβολή κυρώσεων και περιοριστικών μέτρων·

10. καλεί το Συμβούλιο να επιβάλει περιοριστικά μέτρα κατά του παράνομου αυτού 
καθεστώτος, δηλαδή κυρώσεις εναντίον όλων όσοι εμπλέκονται στον μηχανισμό 
καταστολής, και κατάσχεση των ξένων περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στις 
παράνομες κρατικές αρχές και στους υπεύθυνους για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και τις πράξεις καταστολής της δημοκρατικής αντιπολίτευσης, 
προστατεύοντας πάντα την ασφάλεια του γενικού πληθυσμού·

11. ζητεί οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης να περιορίσουν τις μετακινήσεις των ατόμων 
αυτών, όπως και των στενότερων συγγενών τους, παγώνοντας τα περιουσιακά τους 
στοιχεία και αναστέλλοντας τις θεωρήσεις τους·

12. απορρίπτει την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2019/1893 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 
2019, η οποία περιλαμβάνει νέα διάταξη για την τροποποίηση της απόφασης 2017/2074 
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με την εισαγωγή νέας αυθαίρετης εξουσίας για τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο 
Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας 
όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων που αφορούν τον κατάλογο των φυσικών 
προσώπων που ευθύνονται για παραβιάσεις ή παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων ή για την καταστολή της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής 
αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, καθώς και τις δράσεις, τις πολιτικές ή τις 
δραστηριότητες φυσικών ή νομικών προσώπων που ευθύνονται για παραβιάσεις, 
σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υπονόμευση του κράτους δικαίου 
και καταστολή της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και καταστολή της δημοκρατικής 
αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με τα παραρτήματα I και II της απόφασης 
ΚΕΠΠΑ 2017/2074·

13. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 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 του Nicolás 
Maduro, με στόχο να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι για τις πράξεις τους·

14. υποστηρίζει την πρωτοβουλία για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής σε συνεργασία με 
το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών για τον προσδιορισμό 
των ατομικών ευθυνών στις συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στη Βενεζουέλα·

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

16. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή, τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για 
Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, 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.


