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Η κατάσταση στη Βενεζουέλα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με την 
κατάσταση στη Βενεζουέλα (2018/2891(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Βενεζουέλα, και ιδίως τα 
ψηφίσματα 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 20153, της 8ης Ιουνίου 20164, της 27ης Απριλίου 
20175 και της 8ης Φεβρουαρίου 20186 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα, της 
3ης Μαΐου 2018 σχετικά με τις εκλογές στη Βενεζουέλα7, και 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,

– έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 
1948,

– έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα,

– έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά 
Δικαιώματα,

– έχοντας υπόψη το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ),

– έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της εισαγγελέως του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου 
Fatou Bensouda, στις 8 Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με την έναρξη προκαταρκτικής 
εξέτασης για την κατάσταση στις Φιλιππίνες και στη Βενεζουέλα, και στις 

1 ΕΕ C 285 της 29.8.2017, σ. 145.
2 ΕΕ C 294 της 12.8.2016, σ. 21.
3 ΕΕ C 316 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 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0041.
7 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0199.
8 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0313.



27 Σεπτεμβρίου 2018, σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα, κατόπιν 
παραπομπής από ομάδα έξι Κρατών Μερών,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 
15ης Οκτωβρίου 2018,

– έχοντας υπόψη τον διορισμό, στις 19 Σεπτεμβρίου 2018, του Eduardo Stein ως κοινού 
ειδικού αντιπροσώπου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες 
(UNHCR) και του Οργανισμού Μετανάστευσης του ΟΗΕ (ΔΟΜ) για τους πρόσφυγες 
και μετανάστες από τη Βενεζουέλα στην περιοχή,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της 
Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), της 
9ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με τον θάνατο του δημοτικού συμβούλου Fernando 
Albán στη Βενεζουέλα,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της 
Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της 10ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με τον 
θάνατο του Fernando Albán,

– έχοντας υπόψη τον απολογισμό της αποστολής του που εστίαζε στη μεταναστευτική 
κρίση και την ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και στα χερσαία σύνορά της 
με την Κολομβία και τη Βραζιλία,

– έχοντας υπόψη την απόφασή του να απονείμει το Βραβείο Ζαχάρωφ 2017 στη 
δημοκρατική αντιπολίτευση και τους πολιτικούς κρατούμενους στη Βενεζουέλα,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθεί να επιδεινώνεται σοβαρά η κατάσταση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στη Βενεζουέλα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βενεζουέλα αντιμετωπίζει μια άνευ προηγουμένου 
κοινωνική, οικονομική και ανθρωπιστική κρίση, η οποία οφείλεται στην πολιτική 
κρίση, προκαλώντας τεράστιο αριθμό θανάτων και περίπου 2,3 εκατομμύρια 
μετανάστες και πρόσφυγες·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 87 % του πληθυσμού της Βενεζουέλας πλήττεται από τη 
φτώχεια, ενώ το ποσοστό ακραίας φτώχειας φθάνει στο 61,2 % και ότι η μητρική 
θνησιμότητα έχει αυξηθεί κατά 60 % και η παιδική κατά 30 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
το 89% του πληθυσμού της Βενεζουέλας δεν διαθέτει ικανούς οικονομικούς πόρους για 
να αγοράσει επαρκή ποσότητα τροφής για τις οικογένειές τους· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι, σύμφωνα με το ΔΝΤ, ο πληθωρισμός προβλέπεται να ανέλθει σε 
1,4 εκατομμύρια το 2018 και σε 10 εκατομμύρια % το 2019·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την προθυμία της διεθνούς κοινότητας να βοηθήσει, η 
κυβέρνηση της Βενεζουέλας εξακολουθεί, δυστυχώς, να αρνείται επίμονα να αποδεχθεί 
ανοικτά και να διευκολύνει την παροχή διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας στον 
πληθυσμό της, παραμελώντας έτσι τις ευθύνες που έχει έναντι των πολιτών της·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 8 Οκτωβρίου 2018, ο πολιτικός της αντιπολίτευσης 
Fernando Albán εικάζεται πως βασανίστηκε και δολοφονήθηκε στις εγκαταστάσεις της  
Βολιβαριανής Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (SEBIN), της πολιτικής αστυνομίας 



της Βενεζουέλας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τα αιτήματα του ΟΗΕ και της ΕΕ, οι 
αρχές αρνήθηκαν να επιτρέψουν τη διενέργεια ανεξάρτητης έρευνας για τα αίτια του 
θανάτου του, ή τη διενέργεια διεθνούς αυτοψίας από ανεξάρτητη εγκληματολογική 
ομάδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Albán τελούσε υπό κράτηση στις εγκαταστάσεις 
της SEBIΝ, και ότι, κατά συνέπεια, οι αρχές της Βενεζουέλας πρέπει να λογοδοτήσουν 
για την τύχη του·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 13 Οκτωβρίου 2018, ο τιμηθείς με το Βραβείο Sakharov 
2017 Lorent Saleh απελευθερώθηκε, οδηγήθηκε απευθείας στο αεροδρόμιο και 
απελάθηκε αμέσως στην Ισπανία, σε μια πράξη καταναγκαστικής εξορίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι βρισκόταν στη φυλακή επί τέσσερα έτη, όπου υπέστη φρικτά 
βασανιστήρια και κρατήθηκε χωρίς δίκη, ενώ οι ακροάσεις του ενώπιον του 
δικαστηρίου αναβλήθηκαν τουλάχιστον 53 φορές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
καταθέσεις του, μαζί με εκείνες πολλών άλλων θυμάτων, επιβεβαιώνουν τη 
συστηματική καταστολή και τη σκληρή και απάνθρωπη μεταχείριση των πολιτικών 
κρατουμένων στη Βενεζουέλα·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότεροι από διακόσιοι πολιτικοί κρατούμενοι 
εξακολουθούν να είναι φυλακισμένοι στη Βενεζουέλα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
βουλευτής της Εθνοσυνέλευσης Juan Recasens συνελήφθη αυθαίρετα, υποβλήθηκε σε 
βασανιστήρια, και κρατείται χωρίς δυνατότητα επικοινωνίας με τον έξω κόσμο, πράγμα 
που παραβιάζει μόνιμα και παράνομα την πολιτική του ασυλία·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρώην πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης και  βραβευμένος με 
το βραβείο Ζαχάρωφ Julio Borges, η πρώην Γενική Εισαγγελέας Luisa Ortega Diaz και 
ο πρώην εισαγγελέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Βενεζουέλας Zair Mundaray 
Rodriguez κατηγορούνται αβάσιμα για συμμετοχή σε απόπειρα δολοφονίας του 
Προέδρου της Βενεζουέλας, Nicolás Maduro· λαμβάνονατς υπόψη ότι οι αρχές της 
Βενεζουέλας έχουν εκδώσει διεθνή εντάλματα σύλληψης μέσω της Ιντερπόλ και για 
τους τρεις τους·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει κλίμα αυξανόμενης βίας και πλήρους ατιμωρησίας στη 
Βενεζουέλα, διότι οι αρχές δεν διώκουν τους δράστες σοβαρών παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στις οποίες περιλαμβάνονται φόνοι, χρήση υπέρμετρης βίας 
κατά διαδηλωτών, αυθαίρετες συλλήψεις, βασανιστήρια, και άλλες μορφές 
ταπεινωτικής και απάνθρωπης μεταχείρισης, αλλά και λόγω των εγκλημάτων και της 
βίας γενικότερα·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 8 Φεβρουαρίου 2018, ο εισαγγελέας του ΔΠΔ κίνησε 
προκαταρκτική εξέταση για την κατάσταση στη Βενεζουέλα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
στις 27 Σεπτεμβρίου 2018, ομάδα έξι κρατών συμβαλλομένων μερών του 
Καταστατικού της Ρώμης του ΔΠΔ (Αργεντινή, Καναδάς, Κολομβία, Χιλή, Παραγουάη 
και Περού) ζήτησαν από τον εισαγγελέα να κινήσει έρευνα για εγκλήματα κατά της 
ανθρωπότητας που διαπράχθηκαν στο έδαφος της Βενεζουέλας· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η Γαλλία και η Κόστα Ρίκα υποστήριξαν επίσης το αίτημα αυτό· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι είναι η πρώτη φορά που παρόμοιο αίτημα υποβάλλεται από ομάδα κρατών 
μελών σχετικά με κατάσταση στο έδαφος άλλου συμβαλλόμενου κράτους· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει ήδη απευθύνει την ίδια έκκληση δύο 
φορές, στο ψήφισμά του της 8ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με την κατάσταση στη 



Βενεζουέλα και στο ψήφισμά του της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με τις πολιτικές 
σχέσεις της EE με τη Λατινική Αμερική1·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 13 Νοεμβρίου 2017, το Συμβούλιο αποφάσισε να 
επιβάλει εμπάργκο όπλων κατά της Βενεζουέλας και απαγόρευση εξαγωγής συναφούς 
υλικού που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική καταστολή· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, στις 22 Ιανουαρίου 2018, αποφάσισε ομόφωνα να επιβάλει κυρώσεις υπό 
μορφή περιοριστικών μέτρων, όπως είναι η απαγόρευση ταξιδίου και η δέσμευση 
περιουσιακών στοιχείων, σε επτά πολίτες της Βενεζουέλας που κατέχουν επίσημες 
θέσεις, σε απάντηση στη μη συμμόρφωση με τις δημοκρατικές αρχές· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, στις 25 Ιουνίου 2018, οι κυρώσεις επεκτάθηκαν σε έντεκα ακόμη 
αξιωματούχους της Βενεζουέλας που ευθύνονται για παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και υπονόμευση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, καθώς και άλλοι δημοκρατικοί φορείς, δεν αναγνωρίζουν 
τις προεδρικές εκλογές, ούτε τις εκλογές για Συντακτική Εθνοσυνέλευση, ούτε και τις 
αρχές που ανέλαβαν την εξουσία με αυτές τις παράνομες διαδικασίες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το Εθνικό Εκλογικό Συμβούλιο (CNE) όρισε την 9η Δεκεμβρίου 2018 ως 
ημερομηνία εκλογής των δημοτικών συμβουλίων της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή των κύριων και μεγαλύτερων πολιτικών κομμάτων της 
αντιπολίτευσης (Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ), Un Nuevo Tiempo 
(UNT) και Voluntad Popular)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής κοινότητα δεν θα 
δεχθεί τα αποτελέσματα των εκλογών ενόσω ηγέτες της αντιπολίτευσης είναι 
φυλακισμένοι και υπάρχουν πολιτικά κόμματα η λειτουργία των οποίων είναι 
απαγορευμένη·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων 
της 15ης Οκτωβρίου 2018 περιλαμβάνουν αναφορά σε μια πολιτική λύση για την 
τρέχουσα κρίση, η οποία πρέπει να επιδιωχθεί μέσω της διερεύνησης της δυνατότητας 
σύστασης μιας ομάδας επαφής, στόχος της οποίας θα είναι η προώθηση μιας 
πρωτοβουλίας που θα δρομολογηθεί από κοινού με βασικούς περιφερειακούς και 
διεθνείς εταίρους, προκειμένου να δημιουργηθούν συνθήκες που θα μπορούσαν να 
οδηγήσουν σε μια πολιτική διαδικασία·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δύο απόπειρες για την καθιέρωση εθνικού διαλόγου μεταξύ της 
κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, με τη μεσολάβηση του Βατικανού και διεθνών 
διαμεσολαβητών και με σκοπό την εξεύρεση διεξόδου από την κρίση απέτυχαν λόγω 
της έλλειψης σοβαρότητας των αρχών της Βενεζουέλας, οι οποίες επικεντρώθηκαν 
αποκλειστικά στην προσπάθεια να κερδίσουν χρόνο και διεθνή αναγνώριση·

1. εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους φίλους του 
Fernando Albán· καταδικάζει, στο πλαίσιο αυτό, τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν από 
τις αρχές της Βενεζουέλας και καλεί στη συγκεκριμένη περίπτωση την κυβέρνηση να 
διενεργήσει άμεσα μια ανεξάρτητη έρευνα, συμπεριλαμβανομένης αυτοψίας από 
ανεξάρτητη εγκληματολογική ομάδα· υπενθυμίζει ότι είναι καθήκον του κράτους να 
διασφαλίζει την ασφάλεια και τη σωματική ακεραιότητα όλων των κρατουμένων·

2. καταδικάζει τη χρήση της αυθαίρετης κράτησης και της δικαστικής και διοικητικής 
παρενόχλησης ως μέσου για το διωγμό χιλιάδων υπερασπιστών των ανθρωπίνων 

1 ΕΕ C 337 της 20.9.2018, σ. 71.



δικαιωμάτων, εκλεγμένων μελών της αντιπολίτευσης και ανεξάρτητων οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών· παροτρύνει τις αρχές της Βενεζουέλας να διασφαλίσουν ότι 
θα σταματήσουν όλες οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι θα γίνονται 
πλήρως σεβαστά όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες·

3. υπενθυμίζει ότι οι δύο προηγούμενες απόπειρες για την επίτευξη πολιτικής λύσης στην 
κρίση στη Βενεζουέλα μέσω διαμεσολάβησης από το Βατικανό και μέσω ενός εθνικού 
πολιτικού διαλόγου, που πραγματοποιήθηκαν στη Δομινικανή Δημοκρατία, απέτυχαν 
εντελώς·

4. υπενθυμίζει την προηγουμένως δεδηλωμένη θέση της Ένωσης και του Κοινοβουλίου, 
σύμφωνα με την οποία κάθε περαιτέρω πολιτική εξέλιξη πρέπει να περιλαμβάνει τις 
ακόλουθες απαράβατες απαιτήσεις: 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· ένα νέο ανεξάρτητο Εθνικό Εκλογικό Συμβούλιο το 
οποίο θα εκλεγεί από την Εθνοσυνέλευση· την διεξαγωγή ελεύθερων και αδιάβλητων 
εκλογών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για μια αξιόπιστη διαδικασία, με σεβασμό της 
πολιτικής πολυφωνίας και με την παρουσία δημοκρατικών διεθνών παρατηρητών, 
αναγνώριση της εξουσίας της νόμιμης Εθνοσυνέλευσης και τη διάλυση της 
Συντακτικής Εθνοσυνέλευσης·

5. σημειώνει με ενδιαφέρον τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την πιθανή 
έναρξη επαφών με περιφερειακούς και διεθνείς εταίρους για τη διερεύνηση της 
δυνατότητας σύστασης μιας ομάδας επαφής· υπενθυμίζει σχετικά ότι η στάση της 
διεθνούς διαμεσολάβησης ή μιας ομάδας επαφής πρέπει να είναι αμερόληπτη και ο 
ρόλος της να γίνεται δεκτός και από τις δύο πλευρές· θεωρεί ότι στόχος αυτής της 
διερευνητικής ομάδας επαφής θα πρέπει να είναι η συμβολή στην εξεύρεση μιας 
δημοκρατικής και πολιτικής λύσης στη σύγκρουση της Βενεζουέλας με ειρηνικά μέσα, 
η οποία θα αποφασιστεί αποκλειστικά από τον λαό της Βενεζουέλας· τονίζει στην 
ΑΠ/ΥΕ ότι, κατά τη διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας της ομάδας επαφής, θα 
πρέπει γίνουν επαφές με νόμιμους εκπροσώπους της δημοκρατικής αντιπολίτευσης της 
Βενεζουέλας, προκειμένου να εξακριβώσει κατά πόσον υπάρχει πλειοψηφία υπέρ μιας 
τέτοιας πρωτοβουλίας·

6. υποστηρίζει πλήρως την προκαταρκτική δήλωση του ΔΠΔ για τα πολυάριθμα 
εγκλήματα και πράξεις καταστολής που διαπράττονται από το καθεστώς της 
Βενεζουέλας κατά των πολιτών της χώρας· καλεί την Ένωση και τα κράτη μέλη της να 
συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία των συμβαλλομένων κρατών του ΔΠΔ για τη 
διερεύνηση εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας που έχουν διαπραχθεί από την 
κυβέρνηση της Βενεζουέλας εντός της επικράτειας της Βενεζουέλας, ώστε οι υπεύθυνοι 
να κληθούν να λογοδοτήσουν· υπενθυμίζει τις δεσμεύσεις της ΕΕ υπέρ της πολυμερούς 
προσέγγισης στο πλαίσιο του δόγματος των Ηνωμένων Εθνών και του ρόλου του ΔΠΔ 
στην καταπολέμηση της ατιμωρησίας για σοβαρά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας 
και στην προσαγωγή των δραστών στη δικαιοσύνη·

7. επικροτεί την επιβολή από την ΕΕ, για τη διεξαγωγή των εκλογών της 20ής Μαΐου 
2018 που ήταν παράνομες και δεν αναγνωρίστηκαν διεθνώς, πρόσθετων στοχευμένων 
και ανακλητών κυρώσεων οι οποίες δεν θα βλάψουν τον πληθυσμό της Βενεζουέλας· 
ζητεί να ενισχυθούν οι εν λόγω κυρώσεις εάν η κατάσταση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στη χώρα εξακολουθήσει να επιδεινώνεται·



8. επαινεί την κυβέρνηση της Κολομβίας για την άμεση αντίδρασή της και για τη στήριξη 
που έχει παράσχει σε όλους τους πολίτες της Βενεζουέλας που καταφεύγουν στο 
έδαφός της· επαινεί επίσης τη Βραζιλία και άλλες χώρες της περιοχής, και ιδίως αυτές 
που έχουν υπογράψει τη Δήλωση του Κίτο για την ανθρώπινη κινητικότητα των 
πολιτών της Βενεζουέλας, καθώς και τους περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς, 
τους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, την Καθολική Εκκλησία και τους απλούς 
πολίτες της περιοχής στο σύνολό της, για τη δραστήρια βοήθεια και αλληλεγγύη τους 
προς τους πρόσφυγες και τους μετανάστες από τη Βενεζουέλα· καλεί τα κράτη μέλη της 
ΕΕ που βρίσκονται αντιμέτωπα με εισροή πολιτών από την Βενεζουέλα, να τους 
παράσχουν πρόσβαση στις βασικές υπηρεσίες και να τους χορηγήσουν προσωρινό 
καθεστώς προστασίας και ειδικά δικαιώματα διαμονής·

9. επαναλαμβάνει τις πολύ ανησυχητικές διαπιστώσεις της αποστολής του στα χερσαία 
σύνορα της Βενεζουέλας με την Κολομβία και τη Βραζιλία τον Ιούνιο του 2018 και 
ζητεί να σταλεί στο Περού ειδική αντιπροσωπεία το 2019 για να αξιολογηθεί επιτόπου 
ο αντίκτυπος της μεταναστευτικής κρίσης της Βενεζουέλας· επαναλαμβάνει την 
έκκλησή του προς τις αρχές της Βενεζουέλας, να επιτρέψουν κατεπειγόντως την 
απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη χώρα, ώστε να αποτραπεί η 
επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης και της δημόσιας υγείας και να δοθεί μια 
βραχυπρόθεσμη απάντηση για την αντιμετώπιση του υποσιτισμού·

10. καλεί το Συμβούλιο και την ΑΠ/ΥΕ να κινητοποιήσουν περισσότερους πόρους και 
βοήθεια, σε συντονισμό με τον Eduardo Stein, προσφάτως διορισθέντα Κοινό Ειδικό 
Αντιπρόσωπο της UNHCR και του ΔΟΜ για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες από 
τη Βενεζουέλα στην περιοχή· επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, τον διορισμό του, ο οποίος 
αντικατοπτρίζει σαφώς την περιφερειακή και παγκόσμια κλίμακα της συνεχιζόμενης 
κρίσης στη Βενεζουέλα·

11. υπενθυμίζει ότι η Interpol είναι ο διεθνής αστυνομικός οργανισμός που ασχολείται 
κυρίως με την καταπολέμηση της διεθνούς εγκληματικότητας· καλεί την Interpol να 
λάβει σοβαρά υπόψη ότι τα αιτήματα της κυβέρνησης της Βενεζουέλας κατά του 
κ. Borges, της κ. Ortega Diaz και του κ. Mundaray Rodriguez έχουν αποκλειστικά 
πολιτικά κίνητρα·

12. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για 
θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην κυβέρνηση και την 
Εθνοσυνέλευση της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, στις κυβερνήσεις και 
τα κοινοβούλια της Δημοκρατίας της Κολομβίας, της Δημοκρατίας της Βραζιλίας και 
της Δημοκρατίας του Περού, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ - Λατινικής 
Αμερικής, στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών και στην 
Ομάδα της Λίμα.


