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B9-0214/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στη 
Βενεζουέλα και τη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση
(2019/2952(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση στη 
Βενεζουέλα,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της 
Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), της 
16ης Ιουνίου 2020, σχετικά με την από 10 Ιουνίου 2020 απόφαση του Ανώτατου 
Δικαστηρίου της Βενεζουέλας (TSJ) σχετικά με τους υποψηφίους για επικεφαλής του 
Εκλογικού Συμβουλίου (CNE), την απόφαση του TSJ της 12ης  Ιουνίου περί διορισμού 
των κοσμητόρων του Εκλογικού Συμβουλίου  και την απόφαση της 15ης Ιουνίου 
σχετικά με την αναστολή του σημερινού διοικητικού συμβουλίου του πολιτικού 
κόμματος Acción Democrática,

– έχοντας υπόψη την πανδημία COVID-19,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση που εξέδωσε στις 5 Ιανουαρίου 2020 ο Γενικός Γραμματέας 
του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών (OAS) σχετικά με την κατάσταση στη 
Βενεζουέλα,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της 21ης Δεκεμβρίου 2019 του νεοεκλεγέντος Αντιπροέδρου 
της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου, κ. Josep Borrell,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της 9ης Ιανουαρίου 2020,  του Ύπατου 
Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου της Επιτροπής σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στη 
Εθνοσυνέλευση,

– έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με 
την παράταση των κυρώσεων κατά της Βενεζουέλας για ένα έτος, λόγω της τρέχουσας 
πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής και ανθρωπιστικής κρίσης στη Βενεζουέλα, 
συμπεριλαμβανομένων των συνεχιζόμενων ενεργειών που υπονομεύουν τη 
δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

– έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2019 με την οποία 
η ΕΕ προσθέτει επτά μέλη της ασφάλειας και της υπηρεσίας 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,
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– έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης 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 της ΑΠ/ΥΕ της 4ης Απριλίου 2019 σχετικά με την απόφαση 
της μη αναγνωρισμένης Εθνοσυνέλευσης να αποσύρει την κοινοβουλευτική ασυλία του 
κ.Juan Guaidó,

– έχοντας υπόψη τις δηλώσεις για τη Βενεζουέλα της ΑΠ/ΥΕ, της 10ης Ιανουαρίου 2019, 
26ης  Ιανουαρίου 2019, 24ης Φεβρουαρίου 2019 και 28ης Μαρτίου 2019,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της ΑΠ/ΥΕ 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 κ. Guaidó θα αποτελούσε κλιμάκωση των 
εντάσεων και θα προκαλούσε τη σθεναρή καταδίκη της διεθνούς κοινότητας,

– έχοντας υπόψη τη Διεθνή Διάσκεψη Δωρητών για την αλληλεγγύη με τους πρόσφυγες 
και μετανάστες από τη Βενεζουέλα, της 26ης Μαΐου 2020,

– έχοντας υπόψη την απόφαση της Διεθνούς Ομάδας Επαφής να απορρίψει ως παράνομο 
τον διορισμό του νέου Εθνικού Εκλογικού Συμβουλίου (CNE) από το Ανώτατο 
Δικαστήριο της Βενεζουέλας (TSJ),

– έχοντας υπόψη την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Βενεζουέλας της 16ης 
Ιουνίου 2020,

– έχοντας υπόψη την ανοιχτή επιστολή του κ. Guaidó προς τον κ. José Luis Rodríguez 
Zapatero, πρώην πρωθυπουργό της Ισπανίας, στην οποία τον κατηγορεί ότι 
«νομιμοποιεί τις παγίδες του δικτάτορα για συγκάλυψη μιας πραγματικής φάρσας τον 
Δεκέμβριο»,

– έχοντας υπόψη την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2020/898 του Συμβουλίου, της 29ης  Ιουνίου 
2020, για την τροποποίηση της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2017/2074 σχετικά με 
περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Βενεζουέλα,

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

– έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας,

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

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βενεζουέλα βρίσκεται εδώ και χρόνια σε βαθιά οικονομική 
κρίση, με αποτέλεσμα ο υπερπληθωρισμός να αποτελεί ένα από τα κύρια προβλήματα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τους τελευταίους μήνες, στη Βενεζουέλα παρατηρείται 
κλιμάκωση της βίας και σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπό την 
ηγεσία του παράνομου προέδρου, Nicolás Maduro, που επιδεινώνουν περαιτέρω την 
τρέχουσα πολιτική, οικονομική, θεσμική και κοινωνική ανθρωπιστική κρίση, με 
περισσότερους από πέντε εκατομμύρια πολίτες της Βενεζουέλας να έχουν υποχρεωθεί 
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να εγκαταλείψουν τη χώρα τους, τον πληθυσμό να αντιμετωπίζει αυξανόμενη έλλειψη 
φαρμάκων, νερού και τροφίμων, καθώς και διακοπών ρεύματος, προκαλώντας  
απελπισία στους πολίτες της χώρας, σε συνδυασμό με την έλλειψη πληροφόρησης  
λόγω προβλημάτων πρόσβασης σε πληροφορίες ή έλλειψης ελεύθερων μέσων 
ενημέρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία COVID-19 έχει συμβάλει δραστικά 
στην περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης στη Βενεζουέλα, που ήδη είχε σοβαρά 
πληγεί από την πτώση των τιμών και, ειδικότερα, της τιμής του πετρελαίου·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 26 Μαΐου 2020, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κυβέρνηση 
της Ισπανίας, με την υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για 
τους Πρόσφυγες και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, συγκάλεσε τη Διεθνή 
Διάσκεψη Δωρητών σε πνεύμα αλληλεγγύης με τους πρόσφυγες και μετανάστες από τη 
Βενεζουέλα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διεθνείς δωρητές υποσχέθηκαν 2.544 
δισεκατομμύρια EUR, εκ των οποίων μόνο 595 εκατομμύρια EUR σε άμεσες 
επιχορηγήσεις, προς στήριξη της άνευ προηγουμένου κρίσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
τα δάνεια αυτά είναι υπό όρους και αποσκοπούν στην παροχή βοήθειας για τις 
τεράστιες μεταναστευτικές ροές των πολιτών της Βενεζουέλας που αναζητούν 
καταφύγιο σε γειτονικές χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσό των 595 
εκατομμυρίων ευρώ δεν θα είναι επαρκές για την αντιμετώπιση μιας τέτοιας άνευ 
προηγουμένου κρίσης, η οποία έχει επηρεάσει όλες τις γειτονικές χώρες·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τους 
Πρόσφυγες, η κρίση προσφύγων της Βενεζουέλας είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στον 
κόσμο μετά τη Συρία · λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της σοβαρότητας της 
κατάστασης, η Κολομβία έχει δημιουργήσει ένα κέντρο για τη μετανάστευση στα 
σύνορά της με τη Βενεζουέλα, προκειμένου να προσπαθήσει να διαχειριστεί τη 
μεταναστευτική εισροή·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι των γεγονότων αυτών προηγήθηκε μια εκστρατεία εκφοβισμού 
και η λεγόμενη Operación Alacrán (Επιχείρηση Σκορπιός), και λαμβάνοντας υπόψη ότι 
συνεχίζονται οι διώξεις και οι πολιτικές παρενοχλήσεις εκείνων που αντιτίθενται στο 
καθεστώς Maduro· λαμβάνοντας υπόψη ότι έγινε άρση της κοινοβουλευτικής ασυλίας  
μελών της Εθνοσυνέλευσης, πολλοί συνελήφθησαν και άλλοι αναγκάστηκαν να 
εγκαταλείψουν τη χώρα ή να γίνουν πρόσφυγες σε διπλωματικές αποστολές· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η σοβαρή και μόνιμη χρήση εξαναγκασμού και βίας, που 
συνεχίζει να ασκεί ο σφετεριστής πρόεδρος Nicolás Maduro, καταδεικνύει τη σαφή του 
βούληση να καταστρατηγήσει κάθε έννοια και σεβασμό νομιμότητας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι μέχρι σήμερα, η διεθνής κοινότητα γνωρίζει ότι τουλάχιστον 11 Ευρωπαίοι 
φέρεται να κρατούνται παράνομα στη Βενεζουέλα ως πολιτικοί κρατούμενοι · 
λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2014, ο αριθμός των πολιτικών κρατουμένων που 
υφίστανται βασανιστήρια και απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης, υπερβαίνει τους 300 ·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πράξεις βίας που διέπραξε η κυβέρνηση του Nicolás 
Maduro, προκειμένου να αποτραπεί η επανεκλογή του κ. Guaidó ως Προέδρου της 
Εθνοσυνέλευσης στη Βενεζουέλα, έχουν κλιμακώσει περαιτέρω μια αντιπαράθεση που 
διαρκώς επιδεινώνεται τα τελευταία χρόνια· λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των 
ατόμων στα οποία επιβλήθηκε  άρση ασυλίας τους ήταν ο προσωρινός Πρόεδρος της 
Βενεζουέλας, κ. Guaidó, σε μια κίνηση υπονόμευσης της αντιπολίτευσης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η κυβέρνηση Maduro ακόμη υπονομεύει την εξουσία και την ικανότητα της 
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νόμιμης και δημοκρατικής Εθνοσυνέλευσης να επιτελέσει αποτελεσματικά και 
ανεμπόδιστα τον ρόλο και την εντολή της, όπως της ανατέθηκε από τον λαό της 
Βενεζουέλας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες στις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις 
θα πρέπει να παρέχουν διαφανείς πληροφορίες, να δέχονται διεθνή ανθρωπιστική 
βοήθεια και να δίνουν προτεραιότητα στις ανάγκες και τα δικαιώματα των πιο 
ευάλωτων τμημάτων του πληθυσμού, πράγμα που δεν ισχύει για την κυβέρνηση της 
Βενεζουέλας ·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 26 Μαΐου 2020 το Ανώτατο Δικαστήριο της Βενεζουέλας 
(TSJ) που ελέγχεται από το καθεστώς επικύρωσε αδικαιολόγητα τον διορισμό του  κ. 
Luis Parra ως Προέδρου της Εθνοσυνέλευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια παράνομη 
σύνοδος πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2020, κατά την οποία αποκλείστηκε η 
παρουσία της συντριπτικής πλειοψηφίας των δημοκρατικών εκπροσώπων και κατά 
συνέπεια και η ψήφος τους, αγνοώντας κατάφωρα τις ορθές  νομικές διαδικασίες και τις 
δημοκρατικές συνταγματικές αρχές · λαμβάνοντας υπόψη ότι τέτοιες παράνομες 
αποφάσεις από αυτό το όργανο που καθοδηγείται από το καθεστώς οδήγησαν το 
Συμβούλιο της ΕΕ να επιβάλει κυρώσεις σε 11 επιπλέον αξιωματούχους που είναι 
υπεύθυνοι για τη συμπεριφορά αυτή, συμπεριλαμβανομένου του κ. Parra·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου της 
Βενεζουέλας (TSJ) επηρέασαν δραστικά το κράτος δικαίου και τις δημοκρατικές αξίες, 
όπως μια απόφαση της 10ης Ιουνίου, με την οποία δόθηκε 72ωρη προθεσμία στην 
επιτροπή εκλογικών υποψηφιοτήτων που συστάθηκε τον περασμένο Νοέμβριο στο 
πλαίσιο της Εθνοσυνέλευσης για να προσδιορίσει τα ονόματα των υποψηφίων 
κοσμητόρων του Εθνικού Εκλογικού Συμβουλίου (CNE) · λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
στις 13 Ιουνίου 2020, το Ανώτατο Δικαστήριο της Βενεζουέλας (TSJ) που ελέγχεται 
από το καθεστώς διόρισε νέους κοσμήτορες στο Εθνικό Εκλογικό Συμβούλιο (CNE), 
με αποκλειστικό σκοπό τη σύσταση μιας εκλογικής αρχής φιλικής προς το καθεστώς, 
παραβιάζοντας με αυτόν τον τρόπο το συνταγματικό δίκαιο της Βενεζουέλας και 
υπονομεύοντας την αξιοπιστία τόσο του Εθνικού Εκλογικού Συμβουλίου όσο και της 
επικείμενης εκλογικής διαδικασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι στη συνέχεια έπαυσε το 
τρέχον διοικητικό συμβούλιο της Acción Democrática, ενός από τα κύρια κόμματα της 
αντιπολίτευσης και μέλους της ομάδας αντιπολίτευσης G4, το οποίο αντικατέστησε με 
ad-hoc διοικητικό συμβούλιο στις 15 Ιουνίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα 
άρθρα 187 και 296 του Συντάγματος της Βενεζουέλας, οι διορισμοί αυτοί αποτελούν 
αποκλειστική αρμοδιότητα της Εθνοσυνέλευσης, ενός σώματος δημοκρατικά 
εκλεγμένου από τον λαό της Βενεζουέλας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αξιωματούχοι 
που είναι υπεύθυνοι για τις αποφάσεις αυτές έχουν επίσης προστεθεί στον κατάλογο 
των κυρώσεων της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, την 1η Ιουλίου 2020, με ένα δόλιο 
χειρισμό, η παράνομη κυβέρνηση Maduro ανακοίνωσε τη διεξαγωγή βουλευτικών 
εκλογών στη Βενεζουέλα στις 6 Δεκεμβρίου·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς του κ. Maduro άρχισε τις επιθέσεις κατά των 
πολιτικών κομμάτων Acción Democrática, Primero Justicia και Un Nuevo Tiempo με 
συστηματικές διώξεις και αποφάσεις του παράνομου Ανώτατου Δικαστηρίου (TSJ), 
καταργώντας τα διοικητικά τους συμβούλια  παρά τη βούληση των μελών τους· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το δημοκρατικό πολιτικό κόμμα Voluntad Popular 
προσδιορίστηκε ως τρομοκρατική οργάνωση από το καθεστώς Maduro·
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Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς Maduro εξακολουθεί να στηρίζει επαναστατικές 
και αντικαπιταλιστικές κινήματα της αριστεράς σε όλο τον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι αυτή η παράνομη χρηματοδότηση έχει επίσης προορισμό πολιτικά κόμματα και 
ηγέτες στην Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 15 Ιουνίου 2020 η καθημερινή 
εφημερίδα ABC της Ισπανίας δημοσίευσε διαβαθμισμένα έγγραφα, από το 2010, 
σύμφωνα με τα οποία το καθεστώς της Βενεζουέλας ενέκρινε τη χρηματοδότηση του 
Movimento 5 Stelle ( Κίνημα 5 Αστέρων) στην Ιταλία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ανάμιξη της Βενεζουέλας στις ευρωπαϊκές εκλογές δεν περιορίζεται στο κίνημα 
Movimento 5 Stelle· λαμβάνοντας υπόψη ότι , σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση 
της Βενεζουέλας  έστειλε μια βαλίτσα με 3.5 εκατ. ευρώ σε μετρητά στον κ. 
Gianraroberto Casaleggio, ηγέτη του κόμματος αυτού·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι και άλλα πολιτικά κόμματα, όπως το Podemos στην Ισπανία, 
ήταν αποδέκτες κονδυλίων από τη Βενεζουέλα, σύμφωνα με έκθεση του 2008 με τίτλο 
« Punto de cuenta al Comandante Presidente de la República de la República de la 
República de la Merciana de Venezuela», η οποία υπεγράφη από τον Hugo Chávez και 
καταδεικνύει την καταβολή 7 εκατομμυρίων ευρώ στο Fundación CEPS ( Κέντρο 
Πολιτικών και Κοινωνικών Μελετών)·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρώην πρέσβης της Ισπανίας στη Βενεζουέλα, κ. Raúl 
Morodo, ο οποίος υπηρέτησε υπό την κυβέρνηση του José Luis Rodríguez Zapatero, 
αντιμετωπίζει κατηγορίες για δωροδοκία και υπεξαίρεση για την εμπλοκή του 
καθεστώτος της Βενεζουέλας σε εθνικές πολιτικές και εκλογικές υποθέσεις καθ’ όλη τη 
διάρκεια της θητείας του, με την ιδιότητα του πρεσβευτή, ύψους 35 εκατομμυρίων 
ευρώ·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο προσέθεσε 11 κορυφαίους αξιωματούχους της 
Βενεζουέλας στον κατάλογο των προσώπων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα, π.χ. 
ταξιδιωτικές απαγορεύσεις και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων,  λόγω του ρόλου 
τους σε πράξεις και αποφάσεις που υπονομεύουν τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου 
στη Βενεζουέλα· λαμβάνοντας υπόψη ότι στους πρόσθετους λόγους που αιτιολογούν 
την απόφαση καταχώρισης στον κατάλογο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η   έναρξη 
πολιτικά υποκινούμενων διώξεων και η δημιουργία εμποδίων στην εξεύρεση πολιτικής 
και δημοκρατικής λύσης στην κρίση στη Βενεζουέλα, καθώς και σοβαρές παραβιάσεις 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και περιορισμοί των θεμελιωδών ελευθεριών, όπως η 
ελευθερία του Τύπου και του λόγου·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας, κ. Dely Rodríguez, 
αναφέρεται ότι έφτασε στο αεροδρόμιο Barajas της Μαδρίτης στις 20 Ιανουαρίου 2020 
με 40 βαλίτσες με αεροπλάνο που ναυλώθηκε από τη Sky valet, παρά το γεγονός ότι 
έχει περιληφθεί στον κατάλογο των ατόμων που υπόκεινται σε κυρώσεις που 
εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο το 2018, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εισέλθει ή να 
διέλθει από το έδαφος της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ισπανός Υπουργός 
Μεταφορών έδωσε έως και έξι διαφορετικές εκδοχές αυτού του περιστατικού·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το περασμένο έτος οι ΗΠΑ προειδοποίησαν τους «τραπεζίτες, 
χρηματιστές, εμπόρους και διαμεσολαβητές» να μην εμπλακούν με «χρυσό, πετρέλαιο 
ή άλλα εμπορεύματα της Βενεζουέλας που έχουν κλαπεί από τον λαό της Βενεζουέλας 
από τη μαφία Maduro»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση Maduro στράφηκε προς 
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την πώληση ορισμένων από τα αποθέματα χρυσού που διατηρούνται στην κεντρική 
τράπεζα της Βενεζουέλας στους συμμάχους της στην Τουρκία, τη Ρωσία και τα 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Alex Saab - βασικός 
παράγοντας στο δίκτυο Maduro και στενός σύμμαχος, ο οποίος έχει κατηγορηθεί για 
δωροδοκία αξιωματούχων της Βενεζουέλας και διοχέτευση κεφαλαίων άνω των 350 
εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ σε λογαριασμούς στο εξωτερικό, και για τον οποίο 
υπάρχουν υπόνοιες ότι βοηθά τον κ. Maduro να έρθει σε συμφωνία με το Ιράν για την 
προμήθεια πετρελαίου, εργαζομένων και προμηθειών για τη Βενεζουέλα έναντι 9 τόνων 
χρυσού, αξίας 500 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ -, συνελήφθη στο Πράσινο 
Ακρωτήριο στις 12 Ιουνίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι ήδη το 2018 ο κ. Saab συμμετείχε 
ενεργά στη διατήρηση καλών σχέσεων μεταξύ του καθεστώτος Maduro της 
Βενεζουέλας και της Τουρκίας, μεταφέροντας 900 εκατ. δολάρια ΗΠΑ σε χρυσό  στην 
Τουρκία, ενώ τμήμα του ποσού είχε τελικό  προορισμό την Τεχεράνη  κατά παραβίαση 
των κυρώσεων των ΗΠΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει εγκριθεί η εντολή έκδοσης που 
ζήτησαν οι αμερικανοί εισαγγελείς για τον κ. Saab ώστε να αντιμετωπίσει  κατηγορίες 
για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στις ΗΠΑ·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Maduro, παράνομος Πρόεδρος της Βενεζουέλας, διέταξε 
την απέλαση του πρέσβη της ΕΕ στις 28 Ιουνίου, υποχρεώνοντάς τον να εγκαταλείψει 
τη χώρα εντός 72 ωρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει επίσης απειλήσει τον Ισπανό 
πρεσβευτή με περαιτέρω αντίποινα, και έχει καταφερθεί κατά της ΕΕ για τις κυρώσεις 
που επιβλήθηκαν σε αξιωματούχους του καθεστώτος Maduro, κατηγορώντας την ΕΕ 
για «συνωμοσία»·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά τη διπλωματική κρίση που προέκυψε από τη δήλωση της 
29ης Ιουνίου από το παράνομο καθεστώς Maduro, με την οποία ανακοίνωσε την 
απέλαση του πρέσβη της ΕΕ από το Καράκας, ένα άνευ προηγουμένου κοινό 
ανακοινωθέν εκδόθηκε μόνο αφού ο ΑΕ/ΥΕ, Josep Borrell, αντάλλαξε απόψεις με τον 
κ. Jorge Arreza, μέλος της παράνομης κυβέρνησης Maduro, που θα μπορούσε να 
ερμηνευθεί ως αναγνώριση μιας παράνομης κυβέρνησης που η Ευρωπαϊκή Ένωση 
θεωρεί ότι δεν έχει υποστηρίξει, υπό το φως των συστηματικών παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατικής, συνταγματικής και διαφανούς 
λειτουργίας της Εθνοσυνέλευσης υπό τον νόμιμο πρόεδρο Juan Guaidó·

1. καταδικάζει απερίφραστα τις πράξεις καταστολής της κυβέρνησης Maduro και ζητεί να 
τεθεί τέρμα σε όλες τις πράξεις παρανομίας, στην αδιάκριτη και συνεχή χρήση 
εξαναγκασμού και βίας, καθώς και στην συνεχή παρουσία στην εξουσία ενός δόλιου 
και παράνομου προέδρου· εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τον λαό της Βενεζουέλας 
και όσους έχουν πέσει θύματα της βάναυσης δικτατορίας του καθεστώτος Maduro·

2. επαναλαμβάνει τη βαθύτατη ανησυχία του για την κλιμάκωση της βίας και τη σοβαρή 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης που παρατηρείται στη Βενεζουέλα, με τη ζωή των 
ανθρώπων να απειλείται σοβαρά· εκφράζει και πάλι τη βαθιά ανησυχία του για τη 
σοβαρή κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Βενεζουέλα που θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τις 
ζωές όλων των πολιτών της Βενεζουέλας· 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·

3. υπογραμμίζει ότι το καθεστώς Maduro έχει καταστεί η πιο ασταθής και σημαντική 
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απειλή για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της νότιας Αμερικής, απειλώντας την 
ακεραιότητα και τη σταθερότητα των γειτονικών χωρών·

4. καταδικάζει απερίφραστα τις συστηματικές παραβιάσεις της δημοκρατικής, 
συνταγματικής και διαφανούς λειτουργίας στη χώρα, οι οποίες έχουν επιταχύνει ακόμη 
περισσότερο τη μεταναστευτική κρίση σε ολόκληρη την περιοχή, ιδίως στο πλαίσιο της 
καταπολέμησης της πανδημίας· επικροτεί τις προσπάθειες και την αλληλεγγύη που 
επέδειξαν οι γειτονικές χώρες· 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· χαιρετίζει τις δεσμεύσεις και 
προσπάθειες της Διεθνούς Διάσκεψης Δωρητών σε αλληλεγγύη με τους πρόσφυγες και 
μετανάστες από τη Βενεζουέλα, τονίζει, ωστόσο, ότι το γεγονός ότι οι μεγαλύτερες 
δεσμεύσεις είναι δάνεια και όχι άμεσες επιχορηγήσεις δεν συνάδει με τους 
επιδιωκόμενους στόχους·

5. απορρίπτει κατηγορηματικά τις παραβιάσεις της δημοκρατικής, συνταγματικής και 
διαφανούς λειτουργίας της Εθνοσυνέλευσης, καθώς και τους εκφοβισμούς, τη βία και 
τις αυθαίρετες αποφάσεις εις βάρος των μελών της. καταγγέλλει τον αντιδημοκρατικό 
διορισμό των νέων μελών του Εθνικού Εκλογικού Συμβουλίου (CNE) και την 
κατάργηση  των  διοικητικών συμβουλίων των κομμάτων παρά τη βούληση των μελών 
τους· ζητεί να ληφθούν άμεσα μέτρα για την εδραίωση της αρχής ότι μόνο τα μέλη που 
διορίζονται από τον νόμιμο προσωρινό πρόεδρο της Βενεζουέλας, κ. Juan Guaidó, 
έχουν το νόμιμο δικαίωμα να ασκούν τη διπλωματική εκπροσώπηση της Βενεζουέλας 
στην ΕΕ, και ζητεί από την ΕΕ να διερευνήσει τις καταγγελλόμενες περιπτώσεις 
άμεσης παρέμβασης της Βενεζουέλας στις ευρωπαϊκές εκλογικές διαδικασίες·

6. ζητεί την άμεση απελευθέρωση των αυθαιρέτως συλληφθέντων πολιτικών 
κρατουμένων, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, φυλακίζονται παράνομα σε 
φυλακές υπό φρικτές συνθήκες και υποβάλλονται σε βασανιστήρια·

7. επαναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξή του προς την Εθνοσυνέλευση, η οποία αποτελεί 
το μοναδικό νόμιμα εκλεγμένο δημοκρατικό όργανο της Βενεζουέλας, και της οποίας οι 
εξουσίες, όπως και τα προνόμια και η ασφάλεια των μελών, πρέπει να γίνουν σεβαστά· 
επαναλαμβάνει ότι αναγνωρίζει ότι, ως αποτέλεσμα της διαφανούς και δημοκρατικής 
ψήφου της Εθνοσυνέλευσης, ο Juan Guaidó είναι ο νόμιμος πρόεδρος της 
Εθνοσυνέλευσης και ο νόμιμος προσωρινός Πρόεδρος της Βολιβαριανής Δημοκρατίας 
της Βενεζουέλας, σύμφωνα με το άρθρο 233 του Συντάγματος της Βενεζουέλας· 
καταδικάζει την παράνομη σύσταση της λεγόμενης «νέας» εκλογικής αρχής από το 
ελεγχόμενο από το καθεστώς  Ανώτατο Δικαστήριο (TSJ)· επιμένει ότι μια ειρηνική 
πολιτική λύση μπορεί να επιτευχθεί μόνο με πλήρη σεβασμό των συνταγματικών 
προνομίων της Εθνοσυνέλευσης· τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα 
αναγνωρίσει καμία απόφαση που θα ληφθεί μονομερώς από τα εν λόγω παράνομα 
όργανα·

8. καταδικάζει απερίφραστα το γεγονός ότι η ακεραιότητα, η αξιοπιστία και η διαφάνεια 
των εκλογικών διαδικασιών υπονομεύθηκαν  επανειλημμένα από το καθεστώς Maduro, 
ιδίως με μια πληθώρα περιπτώσεων χειραγώγησης, πολυάριθμες παρατυπίες και απάτες 
σε διάφορες εκλογές στις δημοκρατίες της Λατινικής Αμερικής, που  έχουν προκαλέσει 
διαμαρτυρίες και συγκρούσεις καθώς και  αμέτρητα θύματα μεταξύ των αθώων 
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πολιτών· καταγγέλλει τον αντιδημοκρατικό διορισμό νέων μελών στο Εθνικό Εκλογικό 
Συμβούλιο (CNE)·

9. υπενθυμίζει ότι ο σεβασμός των δημοκρατικών θεσμών και αρχών και η προάσπιση του 
κράτους δικαίου συνιστούν ουσιαστικές προϋποθέσεις για την εξεύρεση λύσης στην 
κρίση της Βενεζουέλας προς όφελος του λαού της· ζητεί, ως εκ τούτου, επειγόντως τη 
δημιουργία συνθηκών που θα οδηγήσουν σε ελεύθερες, διαφανείς και αξιόπιστες 
προεδρικές και βουλευτικές εκλογές, με βάση ένα καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, 
δίκαιες συνθήκες για όλους τους παράγοντες και διαφάνεια, καθώς  και με την 
παρουσία αξιόπιστων διεθνών παρατηρητών, ως  μοναδική διέξοδο από την κρίση·

10. τονίζει την ανάγκη αποτελεσματικών και άμεσων μέτρων κατά της συμμαχίας 
Βενεζουέλας-Ιράν, η μέγιστη έκφραση της οποίας είναι η εκμετάλλευση από τη 
Χεζμπολάχ  της Βενεζουέλας ως πλατφόρμας δραστηριοτήτων και στρατηγικού 
επεκτατισμού σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική μέσω πολλών παράνομων 
δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες· υπενθυμίζει ότι η Τεχεράνη διέπραξε κατάφωρη παραβίαση του 
εμπάργκο όπλων στέλνοντας πέντε δεξαμενόπλοια στη Βενεζουέλα στο πλαίσιο του 
στρατηγικού επεκτατισμού, με αποτέλεσμα την αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών ·

11. εκφράζει, όπως και σε σχέση με το Ιράν,  μεγάλη ανησυχία για τη στήριξη της Ρωσίας 
προς το καθεστώς Maduro της Βενεζουέλας και, ειδικότερα, για την αποστολή 
εμπειρογνωμόνων, στρατιωτικών και τεχνικών συμβούλων·

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

13. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η κ. Dely Rodríguez, ενώ υπόκειται στα 
περιοριστικά μέτρα της ΕΕ, μπόρεσε να εισέλθει στον χώρο Σένγκεν τον περασμένο 
Φεβρουάριο και συναντήθηκε με τις ισπανικές αρχές· ζητεί από τον ΑΕ/ΥΕ να 
απευθυνθεί στις ισπανικές αρχές ζητώντας ενδελεχή και διαφανή έρευνα και εξήγηση 
των γεγονότων αυτών·

14. στηρίζει την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου για την προσθήκη 11 νέων ονομάτων 
στον κατάλογο κυρώσεων της ΕΕ, γεγεονός που  δεν θίγει τον πληθυσμό της 
Βενεζουέλας, και ζητεί να προστεθούν και άλλα ονόματα, με στόχο τη σταθεροποίηση 
της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στη χώρα, η οποία 
επί του παρόντος εξακολουθεί να επιδεινώνεται· ζητεί, κατά συνέπεια, από τις αρχές 
της ΕΕ να επιβάλουν τον περιορισμό της κίνησης και τη δέσμευση περιουσιακών 
στοιχείων των ατόμων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των κυρώσεων· εκφράζει 
τη βαθιά του ανησυχία για το σκάνδαλο διαφθοράς στο οποίο εμπλέκονται ο πρέσβης 
της Ισπανίας κ. Raul Moodeo και άλλοι παράγοντες, και ζητεί η παρούσα υπόθεση και 
όλες οι άλλες σχετικές υποθέσεις να προσαχθούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων, 
οι δε υπεύθυνοι ενώπιον της δικαιοσύνης·

15. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την απόφαση του κ. Maduro να απελάσει τον 
πρέσβη της ΕΕ από το Καράκας ως αντίποινα για τις κυρώσεις εις βάρος 11 
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αξιωματούχων της Βενεζουέλας που ευθύνονται για σοβαρές παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

16. καταγγέλλει την ανεξέλεγκτη διαφθορά που έχει καταστεί αναπόσπαστη συνιστώσα του 
καθεστώτος Maduro· εκφράζει την ανησυχία του για την αναφερόμενη άμεση ξένη 
χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων της ΕΕ από το καθεστώς Maduro και ζητεί τη 
διεξαγωγή έγκαιρων και αμερόληπτων ερευνών για τις υποθέσεις αυτές· καταδικάζει 
περαιτέρω όλες τις ενέργειες που διεξάγονται σε γειτονικές και άλλες χώρες της 
Λατινικής Αμερικής από φορείς εξ ονόματος του καθεστώτος Maduro με σκοπό την 
αποσταθεροποίηση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, πέραν της επιδείνωσης 
της συνολικής κρίσης·

17. ζητεί την άμεση απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων και τον τερματισμό 
των βασανιστηρίων, της κακομεταχείρισης και της παρενόχλησης των πολιτικών 
αντιπάλων, των ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και των φιλειρηνικών 
διαδηλωτών, και την επιστροφή των εξαναγκασθέντων σε εξορία· 

18. υποστηρίζει πλήρως τις έρευνες του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) για τα 
εκτεταμένα εγκλήματα, τις  εξωδικαστικές εκτελέσεις και πράξεις καταστολής που 
διαπράττονται από το καθεστώς της Βενεζουέλας· παροτρύνει την ΕΕ να συμμετάσχει 
στην πρωτοβουλία πολλών συμβαλλόμενων κρατών του ΔΠΔ για τη διερεύνηση των 
εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας που έχουν διαπραχθεί από την παράνομη 
κυβέρνηση Maduro, προκειμένου να κληθούν οι υπαίτιοι να λογοδοτήσουν·

19. ζητεί την αποστολή διερευνητικής αποστολής στη χώρα προκειμένου να αξιολογηθεί η 
κατάσταση·

20. 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 τον Γενικό Γραμματέα του 
Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών.


