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Η κατάσταση στη Βενεζουέλα μετά την παράνομη εκλογή νέου προέδρου 
και νέου προεδρείου της Εθνοσυνέλευσης (κοινοβουλευτικό πραξικόπημα) 
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με την 
κατάσταση στη Βενεζουέλα μετά την παράνομη εκλογή νέου προέδρου και νέου 
προεδρείου της Εθνοσυνέλευσης (κοινοβουλευτικό πραξικόπημα) (2020/2507(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Βενεζουέλα, και ειδικότερα 
εκείνο της 31ης Ιανουαρίου 20191 το οποίο αναγνώρισε τον Juan Guaidó ως προσωρινό 
πρόεδρο της Βενεζουέλας,

– έχοντας υπόψη τις δηλώσεις σχετικά με τη Βενεζουέλα του Αντιπροέδρου της 
Επιτροπής / Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 
Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) Josep Borrell, και ιδίως τη δήλωση της 9ης Ιανουαρίου 
2020 για λογαριασμό της ΕΕ σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά την 
Εθνοσυνέλευση και τη δήλωση του εκπροσώπου του της 5ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά 
με τα γεγονότα στην Εθνοσυνέλευση της Βενεζουέλας,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της 9ης Ιανουαρίου 2020 της Διεθνούς Ομάδας Επαφής για 
τη Βενεζουέλα,

– έχοντας υπόψη την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2019/1893 του Συμβουλίου, της 11ης 
Νοεμβρίου 2019, για την τροποποίηση της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2017/2074 σχετικά με 
περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Βενεζουέλα2, η οποία ανανεώνει τα 
στοχευμένα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν επί του παρόντος έως τις 14 Νοεμβρίου 
2020,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της 5ης Ιανουαρίου 2020 της Γενικής Γραμματείας του 
Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ) σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα 
και το ψήφισμα της 10ης Ιανουαρίου 2020 που εγκρίθηκε από το Μόνιμο Συμβούλιο 
του ΟΑΚ, με τίτλο «Σχετικά με τα πρόσφατα γεγονότα στη Βενεζουέλα»,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ομάδας της Λίμα, της 5ης Ιανουαρίου 2020,

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0061.
2 ΕΕ L 291 της 12.11.2019, σ. 42.



– έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Βενεζουέλας,

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

– έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, τα κράτη μέλη της και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν 
επανειλημμένα δηλώσει ότι η Εθνοσυνέλευση είναι το μόνο νόμιμο και δημοκρατικά 
εκλεγμένο σώμα στη Βενεζουέλα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 194 
του Συντάγματος της Βενεζουέλας, η Εθνοσυνέλευση εκλέγει μεταξύ των μελών της 
έναν Πρόεδρο και το προεδρείο για θητεία ενός έτους·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Juan Guaidó εκλέχτηκε Πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης τον 
Ιανουάριο του 2019 και αργότερα ορκίστηκε προσωρινός πρόεδρος της Βενεζουέλας, 
σύμφωνα με το άρθρο 233 του Συντάγματος της Βενεζουέλας· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
έχει αναγνωριστεί ως προσωρινός πρόεδρος της Βενεζουέλας από περισσότερες από 50 
χώρες, μεταξύ των οποίων τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και από την ίδια 
την ΕΕ·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στις προγραμματισμένες 
εκλογές για την ανάδειξη προέδρου της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας στις 
5 Ιανουαρίου 2020, συνιστούν κοινοβουλευτικό πραξικόπημα ενορχηστρωμένο από το 
παράνομο καθεστώς του Nicolás Maduro, σημαδεύτηκαν δε από σοβαρές παρατυπίες 
και ενέργειες κατά της δημοκρατικής και συνταγματικής λειτουργίας της 
Εθνοσυνέλευσης·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Juan Guaidó, εμποδίστηκε 
βιαίως από ένοπλες δυνάμεις να προεδρεύσει στη σύνοδο, ότι σε πολλούς βουλευτές 
της αντιπολίτευσης δεν επετράπη η είσοδος στην Εθνοσυνέλευση ενώ εμποδίστηκε και 
η πρόσβαση εκπροσώπων του Τύπου στο κτίριο·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσπάθεια να οριστεί ο Luis Parra ως πρόεδρος ενός νέου 
προεδρείου φιλικού προς τον Maduro, κρίθηκαν άκυρες δεδομένου ότι δεν υπήρξε ποτέ 
επίσημη έναρξη της συνόδου, δεν υπήρξε πρόεδρος της συνεδρίασης, δεν έγινε 
καταμέτρηση για απαρτία και δεν επαληθεύτηκε επίσημη ψηφοφορία με ονομαστική 
κλήση, όπως απαιτείται από τα άρθρα 7, 8 και 11 του εσωτερικού κανονισμού της 
Εθνοσυνέλευσης και από το άρθρο 221 του Συντάγματος της Βενεζουέλας·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ώρες αργότερα, λόγω των αναγκαστικών συνθηκών, η 
συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών πραγματοποίησε έκτακτη συνεδρίαση στην 
έδρα της εφημερίδας El Nacional, σύμφωνα με το Σύνταγμα της Βενεζουέλας και τον 
εσωτερικό κανονισμό της Εθνοσυνέλευσης, που επιτρέπει την πραγματοποίηση 
συνεδριάσεων εκτός των χώρων του νομοθετικού σώματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
100 από τους 167 βουλευτές, αριθμός που ικανοποιεί τις απαιτήσεις για την 
προϋπόθεση απαρτίας και την ψηφοφορία με ονομαστική κλήση του άρθρου 221 του 
Συντάγματος της Βενεζουέλας, ψήφισαν υπέρ της επανεκλογής του Juan Guaidó και 
του Προεδρείου του ως επικεφαλής για το τελευταίο έτος της περιόδου 2015-2020·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίσημη συνεδρίαση της Εθνοσυνέλευσης, η οποία διεξήχθη 
στις 7 Ιανουαρίου 2020, ολοκληρώθηκε με την ορκωμοσία του Juan Guaidó ως 
προέδρου, παρά τις απόπειρες δυνάμεων φίλα προσκείμενων στο καθεστώς Maduro να 



εμποδίσουν τη διενέργεια της συνεδρίασης, μεταξύ άλλων φράζοντας την είσοδο του 
κτιρίου και κόβοντας το ηλεκτρικό ρεύμα στο εσωτερικό του κτιρίου·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέλη της Εθνοσυνέλευσης πρέπει να είναι σε θέση να 
ασκούν τη βουλευτική εντολή τους όπως την έχουν λάβει από τον λαό της 
Βενεζουέλας, χωρίς εκφοβισμούς ή αντίποινα·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προεδρικές εκλογές της 20ής Μαΐου 2018 διενεργήθηκαν 
χωρίς να πληρούνται τα ελάχιστα διεθνή πρότυπα για μια αξιόπιστη διαδικασία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, από κοινού με άλλους περιφερειακούς οργανισμούς και 
δημοκρατικές χώρες, δεν αναγνώρισε ούτε τις εκλογές ούτε τις αρχές που προέκυψαν 
από αυτή την παράνομη διαδικασία·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνεχιζόμενες ενέργειες κατά μελών της Εθνοσυνέλευσης, 
μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η παρενόχληση και ο εκφοβισμός 59 βουλευτών 
από παράτυπες ομάδες και σώματα ασφαλείας, 29 αυθαίρετες κρατήσεις και 27 
περιπτώσεις εξαναγκασμού σε εξορία, καθώς και βασανιστήρια και βίαιες εξαφανίσεις, 
παρακωλύουν το συνταγματικό έργο της Εθνοσυνέλευσης·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, εδώ και πολλά χρόνια, ιδίως δε αφού ο Nicolás Maduro ήλθε 
στην εξουσία μετά από αμφιλεγόμενες εκλογές το 2013, η κατάσταση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας στη Βενεζουέλα έχει 
επιδεινωθεί σημαντικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι, η πολιτική, οικονομική, θεσμική, 
κοινωνική και πολυδιάστατη ανθρωπιστική κρίση που μαστίζει τη χώρα έχει οξυνθεί 
σοβαρά·

1. αναγνωρίζει και στηρίζει τον Juan Guaidó ως τον νόμιμο Πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης 
και ως νόμιμο προσωρινό πρόεδρο της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, 
σύμφωνα με το άρθρο 233 του Συντάγματος της Βενεζουέλας, ως αποτέλεσμα της 
διαφανούς και δημοκρατικής ψήφου της Εθνοσυνέλευσης·

2. καταδικάζει απερίφραστα την απόπειρα πραξικοπήματος από το καθεστώς Maduro και 
τους συμμάχους του, καθώς και τις προσπάθειές τους να παρεμποδίσουν την 
Εθνοσυνέλευση – το μοναδικό όργανο της Βενεζουέλας που διαθέτει δημοκρατική 
νομιμοποίηση – να ασκήσει ορθά τη συνταγματική εντολή που της δόθηκε από τον λαό 
της Βενεζουέλας·

3. αποδοκιμάζει τις σοβαρές αυτές παραβιάσεις που δεν συνάδουν με τη νόμιμη εκλογική 
διαδικασία για την ανάδειξη προέδρου της Εθνοσυνέλευσης και επιδεινώνουν 
περαιτέρω την κρίση της Βενεζουέλας· απορρίπτει κατηγορηματικά τις παραβιάσεις της 
δημοκρατικής, συνταγματικής και διαφανούς λειτουργίας της Εθνοσυνέλευσης, καθώς 
και τις συνεχείς πράξεις εκφοβισμού, δωροδοκίας, εκβιασμού και βίας, βασανιστηρίων 
και βίαιων εξαφανίσεων, καθώς και τις αυθαίρετες αποφάσεις κατά των μελών της·

4. επαναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξή του προς την Εθνοσυνέλευση, η οποία αποτελεί 
το μοναδικό δημοκρατικό όργανο της Βενεζουέλας που έχει εκλεγεί νόμιμα και της 
οποίας οι εξουσίες, όπως και τα προνόμια και η ασφάλεια των μελών της, πρέπει να 
γίνουν σεβαστές· επιμένει ότι μια ειρηνική και πολιτική λύση μπορεί να επιτευχθεί 
μόνο με πλήρη σεβασμό των συνταγματικών προνομίων της Εθνοσυνέλευσης·



5. υπενθυμίζει ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να υποστηρίξει μια αυθεντική διαδικασία που θα 
οδηγεί σε ειρηνική και δημοκρατική επίλυση της κρίσης με βάση τον χάρτη πορείας 
που εγκρίθηκε από την Εθνοσυνέλευση της Βενεζουέλας· τονίζει ότι οι προηγούμενες 
προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κρίσης μέσω μιας διαδικασίας διαπραγμάτευσης 
και διαλόγου δεν έχουν αποφέρει οποιαδήποτε απτά αποτελέσματα· ζητεί από την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να συνεχίσει να εργάζεται μέσω 
πρωτοβουλιών όπως η Διεθνής Ομάδα Επαφής·

6. υπενθυμίζει ότι ο σεβασμός των δημοκρατικών θεσμών και αρχών και η προάσπιση του 
κράτους δικαίου συνιστούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την εξεύρεση ειρηνικής και 
βιώσιμης λύσης στην κρίση της Βενεζουέλας προς όφελος του λαού της·

7. καλεί τον ΑΠ/ΥΕ να κλιμακώσει την απάντηση της ΕΕ για την αποκατάσταση της 
δημοκρατίας στη Βενεζουέλα, μεταξύ άλλων παρατείνοντας τις στοχευμένες κυρώσεις 
κατά ατόμων που ευθύνονται για παραβιάσεις και καταστολή των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και επεκτείνοντας τις κυρώσεις αυτές στα μέλη των οικογενειών τους· 
υποστηρίζει τη σχετική δήλωση της ΕΕ·

8. καλεί τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη πράξει αναλόγως να αναγνωρίσουν τη 
νόμιμη εντολή του Προέδρου Guaidó, και χαιρετίζει την εκ μέρους του Ύπατου 
Εκπροσώπου αναγνώριση αυτού ως της μοναδικής δημοκρατικής αρχής που έχει 
αναγνωριστεί από την ΕΕ· ζητεί, ως εκ τούτου, να αναγνωριστούν οι πολιτικοί 
εκπρόσωποι που διορίζονται από τον Juan Guaidó·

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

10. 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 πρόεδρο 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.


