
RC\1270722EL.docx PE741.378v01-00 }
PE741.379v01-00 }
PE741.380v01-00 }
PE741.402v01-00 } RC1

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019-2024

Έγγραφο συνόδου

B9-0058/2023 } 
B9-0059/2023 } 
B9-0060/2023 } 
B9-0082/2023 } RC1

18.1.2023

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
σύμφωνα με το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του 
Κανονισμού

που αντικαθιστά τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:
B9-0058/2023 (The Left)
B9-0059/2023 (Verts/ALE)
B9-0060/2023 (Renew)
B9-0082/2023 (S&D)

σχετικά με την επίθεση στους δημοκρατικούς θεσμούς της Βραζιλίας
(2023/2505(RSP))

Pedro Marques, Maria-Manuel Leitão-Marques, Javi López
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Samira Rafaela, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier 
Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, 
Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier 
Nart, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, 
Hilde Vautmans
εξ ονόματος της Ομάδας Renew
Anna Cavazzini
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marisa Matias, Manu Pineda, Leila Chaibi, Miguel Urbán Crespo, José 



RC\1270722EL.docx 2/4 PE741.378v01-00 }
PE741.379v01-00 }
PE741.380v01-00 }
PE741.402v01-00 } RC1

EL

Gusmão
εξ ονόματος της Ομάδας The Left
Joachim Stanisław Brudziński



RC\1270722EL.docx 3/4 PE741.378v01-00 }
PE741.379v01-00 }
PE741.380v01-00 }
PE741.402v01-00 } RC1

EL

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την επίθεση στους δημοκρατικούς 
θεσμούς της Βραζιλίας
(2023/2505(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του 
Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 8 Ιανουαρίου 2023, χιλιάδες ακροδεξιοί εξτρεμιστές και 
υποστηρικτές του πρώην Προέδρου της Βραζιλίας, Jair Bolsonaro εισέβαλαν και 
προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στο Εθνικό Κογκρέσο, το Ανώτατο Δικαστήριο και 
στο προεδρικό μέγαρο (Alvorada) στη Μπραζίλια, ζητώντας να παρέμβει ο στρατός για 
να ανατραπεί ο Πρόεδρος της χώρας, Lula da Silva· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρώην 
Υπουργός Δικαιοσύνης του πρώην προέδρου Bolsonaro, Anderson Torres, συνελήφθη, 
καθώς και ότι ο κυβερνήτης της ομοσπονδιακής περιφέρειας (στην οποία ανήκει και η 
Μπραζίλια), Ibaneis Rocha, έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βίαιες επιθέσεις από ακροδεξιούς κατά δημοκρατικών 
θεσμών αποτελούν παγκόσμιο φαινόμενο· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα γεγονότα στη 
Μπραζίλια αποτελούν σκανδαλώδη επίθεση κατά των δημοκρατικών θεσμών της 
Βραζιλίας ενώ έχουν σαφείς ομοιότητες με την επίθεση στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ το 
2021· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, και ο 
πρώην Πρόεδρος της Βραζιλίας, Bolsonaro, διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στα 
προαναφερθέντα γεγονότα·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης εξακολουθούν να 
μην καταφέρνουν να μετριάσουν ή να περιορίσουν τη διάδοση αντιδημοκρατικών 
εκστρατειών, του διεθνικού φασισμού και του εξτρεμισμού, ιδίως μέσω αλγορίθμων 
που προωθούν περιεχόμενο μίσους και παραπληροφόρηση, ενώ φαίνονται απρόθυμες 
να αφαιρέσουν παράνομο περιεχόμενο που αναρτάται σε αυτές, διαδραμάτισαν δε 
θεμελιώδη ρόλο στα γεγονότα αυτά καθώς συνέβαλαν στη διεύρυνση της επιθετικής 
ρητορικής και της βίας και διευκόλυναν την κινητοποίηση των εμπλεκόμενων και τη 
διάδοση της παραπληροφόρησης·

1. καταδικάζει απερίφραστα τα εγκλήματα που διέπραξαν υποστηρικτές του πρώην 
Προέδρου Bolsonaro και υποστηρίζει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την 
εξασφάλιση ταχείας, αμερόληπτης, ορθής και αποτελεσματικής έρευνας προκειμένου 
να εντοπιστούν, να διωχθούν και να λογοδοτήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι, 
συμπεριλαμβανομένων των υποκινητών, των διοργανωτών και των οικονομικών 
υποστηρικτών, καθώς και των κρατικών φορέων που δεν έλαβαν μέτρα για την 
αποτροπή αυτών των επιθέσεων·

2. εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τον δημοκρατικά εκλεγμένο Πρόεδρο, Lula da 
Silva, την κυβέρνησή του και τα θεσμικά όργανα της Βραζιλίας·

3. αποδοκιμάζει τις προσπάθειες του πρώην Προέδρου Bolsonaro και ορισμένων 
πολιτικών υποστηρικτών του να δυσφημίσουν το εκλογικό σύστημα και τις εκλογικές 
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αρχές, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις εκλογικής νοθείας, και τους 
παροτρύνει να αποδεχθούν το δημοκρατικό αποτέλεσμα των εκλογών·

4. αναγνωρίζει τη σχέση μεταξύ του αυξανόμενου διεθνικού φασισμού, του ρατσισμού, 
του εξτρεμισμού και, μεταξύ άλλων, των γεγονότων στη Μπραζίλια, της εισβολής στο 
Καπιτώλιο των ΗΠΑ τον Ιανουάριο του 2021 και των συλλήψεων τον Δεκέμβριο του 
2022 σχετικά με προγραμματισμένη επίθεση κατά του ομοσπονδιακού κοινοβουλίου 
της Γερμανίας·

5. επισημαίνει ότι, στις 13 Ιανουαρίου, το Ανώτατο Δικαστήριο ενέκρινε αίτημα 
ομοσπονδιακών εισαγγελέων για τη διερεύνηση του πρώην προέδρου Bolsonaro, καθώς 
«μπορεί να συνέβαλε, με πολύ σημαντικό τρόπο, στη διάπραξη εγκληματικών και 
τρομοκρατικών πράξεων»· εκφράζει την ανησυχία του για τις ενέργειες και τις 
παραλείψεις δημόσιων υπαλλήλων, ιδίως του κυβερνήτη και της στρατιωτικής 
αστυνομίας της ομοσπονδιακής περιφέρειας·

6. τονίζει τη σημασία των νομοθετικών πλαισίων, όπως ο νόμος για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες, που ρυθμίζουν τη λειτουργία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των 
εταιρειών τεχνολογίας, για την αποτελεσματική καταπολέμηση και πρόληψη της 
διαδικτυακής διάδοσης της ρητορικής μίσους και της παραπληροφόρησης και, ως εκ 
τούτου, για την αποφυγή περαιτέρω ριζοσπαστικοποίησης·

7. αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Αντιπρόεδρο της 
Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 
Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα 
κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στον Πρόεδρο, την 
κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Βραζιλίας.


