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B9-0060/2021

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην 
Εθνοσυνέλευση της Βενεζουέλας
(2021/2508(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας,

– έχοντας υπόψη την αρχή της μη παρέμβασης, όπως κατοχυρώνεται στον Χάρτη των 
Ηνωμένων Εθνών,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της 
Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) εξ 
ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 6ης Ιανουαρίου 2021,

– έχοντας υπόψη την έκθεση που υπέβαλε η Επιτροπή Διεθνών Παρατηρητών στις 7 
Δεκεμβρίου 2020,

– έχοντας υπόψη τις τελικές εκθέσεις σχετικά με τις κοινοβουλευτικές εκλογές, της ΜΚΟ 
Sures για τη μελέτη και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βενεζουέλα 
και του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης,

– έχοντας υπόψη τη μελέτη του Κέντρου Οικονομικής και Πολιτικής Έρευνας, του 
Απριλίου 2019, με τίτλο «Οι οικονομικές κυρώσεις ως συλλογική τιμωρία: Η 
περίπτωση της Βενεζουέλας»,

– έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ σχετικά με τον αρνητικό 
αντίκτυπο των μονομερών μέτρων καταναγκασμού στην άσκηση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων σχετικά με τις συνέπειες των μέτρων αυτών στη Βενεζουέλα,

– έχοντας υπόψη την εν εξελίξει έρευνα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) 
σχετικά με εικαζόμενα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράχθηκαν από τις 
Ηνωμένες Πολιτείες μέσω της πολιτικής κυρώσεών τους κατά της Βολιβαριανής 
Δημοκρατίας της Βενεζουέλας,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 1 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά 
δικαιώματα και το άρθρο 1 του Διεθνούς Συμφώνου για τα οικονομικά, κοινωνικά και 
μορφωτικά δικαιώματα, στα οποία αναφέρεται ότι «όλοι οι λαοί έχουν το δικαίωμα της 
αυτοδιάθεσης» και ότι «σύμφωνα με το δικαίωμα αυτό καθορίζουν ελεύθερα το 
πολιτικό καθεστώς τους και εξασφαλίζουν ελεύθερα την οικονομική, κοινωνική και 
μορφωτική ανάπτυξη τους»,

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

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 6 Δεκεμβρίου 2020 έλαβαν χώρα βουλευτικές εκλογές στη 
Βενεζουέλα· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην εκλογική διαδικασία συμμετείχαν 107 
διαφορετικές πολιτικές οργανώσεις, μεταξύ των οποίων 30 εθνικά και 53 περιφερειακά 
πολιτικά κόμματα, και έξι εθνικές και 16 περιφερειακές οργανώσεις αυτοχθόνων·
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Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι μερίδα της αντιπολίτευσης αποφάσισε να μποϊκοτάρει τις 
εκλογές· λαμβάνοντας υπόψη ότι άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως τα Acción 
Democrática, Esperanza por el Cambio, και Copei συμμετείχαν σε αυτές τις εκλογές και 
εισήλθαν στην Εθνοσυνέλευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι πριν από τις εκλογές 
διεξήχθησαν διαπραγματεύσεις μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης 
προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμετοχή τους, οι οποίες οδήγησαν στην 
απελευθέρωση περισσότερων από 110 κρατουμένων·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Εθνικό Εκλογικό Συμβούλιο της Βενεζουέλας πιστοποίησε 
τα αποτελέσματα των εκλογών στις 7 Δεκεμβρίου 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δύο 
συνασπισμοί με τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων ήταν ο Gran Polo Patriótico Simón 
Bolívar με 4.321.975 ψήφους (69,3 %) και η Alianza Democrática με 1.169.872 
ψήφους (18,8 %)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνασπισμοί Alianza Venezuela Unida 
και Alternativa Popular Revolucionaria εισήλθαν επίσης στην Εθνοσυνέλευση·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 5 Ιανουαρίου 2021, η Εθνοσυνέλευση πραγματοποίησε τη 
σύνοδο συγκρότησης σε σώμα για την περίοδο 2021-2026· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
Jorge Rodríguez εξελέγη Πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, η Iris Varela εξελέγη πρώτη 
Αντιπρόεδρος, ο Didalco Bolívar δεύτερος Αντιπρόεδρος, η Rosalba Gil Pacheco 
εξελέγη γραμματέας και η Inti Inojosa υπογραμματέας·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εσωτερική οικονομική και κοινωνική κατάσταση στη 
Βενεζουέλα επιδεινώθηκε σε μεγάλο βαθμό ως συνέπεια των αυξανόμενων 
οικονομικών και χρηματοπιστωτικών κυρώσεων των ΗΠΑ και της ΕΕ, που οδήγησαν 
σε υπερπληθωρισμό, ελλείψεις στον εφοδιασμό, αυξανόμενη φτώχεια και ελλείψεις 
φαρμάκων και ιατρικού υλικού·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ εξακολούθησε να απειλεί 
τη Βενεζουέλα με πρόσθετες κυρώσεις που θα είχαν περαιτέρω αντίκτυπο στην 
κατάσταση του πληθυσμού της Βενεζουέλας·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μονομερή εξαναγκαστικά μέτρα αντιβαίνουν προς το 
διεθνές δίκαιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο έχει επανειλημμένως τονίσει ο ΟΗΕ, και 
ιδίως ο Ειδικός Εισηγητής σχετικά με τον αρνητικό αντίκτυπο των μονομερών μέτρων 
καταναγκασμού στην άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
οι κυρώσεις διαταράσσουν τις χώρες στις οποίες επιβάλλονται και, όταν βλάπτουν την 
οικονομία, μπορεί να έχουν καταστροφικές συνέπειες για τους πολίτες των 
αναπτυσσόμενων χωρών·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ύπατη Αρμόστρια του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
έχει δηλώσει ότι οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Βενεζουέλα έχουν ως αποτέλεσμα 
την άρνηση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
οικονομικών τους δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων στην τροφή και την υγεία, και 
έχει ζητήσει τη διεξαγωγή πολιτικού διαλόγου προκειμένου να επιλυθούν οι 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Βενεζουέλα·

1. λαμβάνει υπό σημείωση τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών της Βενεζουέλας 
και της νεοσυσταθείσας Εθνοσυνέλευσης·

2. χαιρετίζει την έκκληση για διάλογο μεταξύ των κομμάτων που στηρίζουν την 
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κυβέρνηση και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, την οποία απηύθυνε ο Πρόεδρος της 
Εθνοσυνέλευσης Jorge Rodríguez κατά τη διάρκεια της συνόδου συγκρότησης σε 
σώμα· χαιρετίζει τη δημιουργία μιας Επιτροπής Διαλόγου, Συμφιλίωσης και Ειρήνης 
στην Εθνοσυνέλευση για την προώθηση του διαλόγου αυτού·

3. χαιρετίζει τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των κομμάτων που υποστηρίζουν την 
κυβέρνηση και των κομμάτων της αντιπολίτευσης σχετικά με την κατανομή των 
θεσμικών ρόλων στη νεοεκλεγείσα Εθνοσυνέλευση· λαμβάνει υπό σημείωση την 
εκλογή του ηγέτη της αντιπολίτευσης Timoteo Zambrano ως προέδρου της Επιτροπής 
Εξωτερικών Υποθέσεων·

4. υπενθυμίζει ότι ο διάλογος χωρίς αποκλεισμούς μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων της 
Βενεζουέλας εντός του συνταγματικού πλαισίου της είναι ο μόνος τρόπος για την 
επίλυση των πολιτικών προβλημάτων της χώρας· καλεί τον ΑΠ/ΥΕ να διατηρήσει και 
να ενισχύσει τον διάλογο με τις αρχές της Βενεζουέλας και τους πολιτικούς παράγοντες 
προκειμένου να συμβάλει στον εν λόγω διάλογο·

5. υποστηρίζει τις προσπάθειες των δημοκρατικών δυνάμεων, της κυβέρνησης της 
Βενεζουέλας, της δημοκρατικής αντιπολίτευσης και του λαού της Βενεζουέλας να 
βρουν οι ίδιοι απαντήσεις στις πολιτικές και οικονομικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν και να προωθήσουν την ενίσχυση του εθνικού διαλόγου στη 
Βενεζουέλα·

6. χαιρετίζει τα θετικά μέτρα που έλαβε ο ΑΠ/ΎΕ Josep Borrell για την αναγνώριση της 
θεσμικής πραγματικότητας της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας· ζητεί την 
πλήρη αναγνώριση της Εθνοσυνέλευσης και των υπόλοιπων θεσμικών οργάνων της 
Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας προκειμένου να αποκατασταθούν οι 
ομαλοποιημένες και αμοιβαία επωφελείς σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
της Βενεζουέλας·

7. υπενθυμίζει ότι οι κοινές προκλήσεις, όπως η καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 
και η επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο 
μέσω της αμοιβαίας συνεργασίας και της θεσμικής αναγνώρισης·

8. καταδικάζει την επιβολή κυρώσεων και ζητεί επειγόντως την άρση τους· σημειώνει ότι 
εκτιμάται ότι περισσότεροι από 40.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από το 2017, 
ως άμεση συνέπεια των κυρώσεων που επιβλήθηκαν, οι οποίες περιόρισαν την 
πρόσβαση της Βενεζουέλας στις διεθνείς αγορές τροφίμων και φαρμάκων· καταδικάζει 
το γεγονός ότι οι κυρώσεις αυτές δεν άρθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
COVID-19, καθώς επηρεάζουν άμεσα το δικαίωμα του λαού της Βενεζουέλας να 
λαμβάνει επαρκή υγειονομική περίθαλψη·

9. τονίζει ότι οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Βενεζουέλα εξακολουθούν να βλάπτουν 
σοβαρά τη ζωή των πολιτών της· θεωρεί ότι οι κυρώσεις αυτές αντιστοιχούν στον 
ορισμό της συλλογικής τιμωρίας του άμαχου πληθυσμού, όπως περιγράφεται στις 
διεθνείς συμβάσεις της Γενεύης και της Χάγης, πράγμα που τις καθιστά παράνομες 
βάσει του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συνθηκών·

10. εκφράζει ανησυχία για τις εικαζόμενες υποθέσεις διαφθοράς που αφορούν τον Juan 
Guaidó, ο οποίος κατηγορείται για προσωπική ανάληψη του ελέγχου περιουσιακών 
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στοιχείων της Βενεζουέλας στο εξωτερικό αξίας άνω των 40 δισεκατομμυρίων 
δολαρίων ΗΠΑ· υπενθυμίζει ότι αυτό κατέστη δυνατό διότι πολλές κυβερνήσεις του 
επέτρεψαν την πρόσβαση σε περιουσιακά στοιχεία και κεφάλαια που ανήκουν στη 
Βολιβαριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να 
αποδεσμεύσουν όλα τα κεφάλαια της Βενεζουέλας που υπάρχουν στις τράπεζές τους 
και να επιτρέψουν τη μεταφορά τους στη Βολιβαριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας· 
χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη μεταφορά κεφαλαίων της Βενεζουέλας που είχαν 
προηγουμένως παγώσει στην Τράπεζα της Ισπανίας προς την Παναμερικανική 
Οργάνωση Υγείας για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 σε 
συντονισμό με την κυβέρνηση της Βενεζουέλας·

11. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για 
θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στα κοινοβούλια και τις 
κυβερνήσεις των κρατών μελών, στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας και στην 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ-Λατινικής Αμερικής.


