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Резолюция на Европейския парламент относно положението във Венесуела 

(2018/2891(RSP)) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид своите предишни резолюции относно Венесуела, и по-специално 

резолюциите от 27 февруари 2014 г. относно положението във Венесуела1, от 18 

декември 2014 г. относно преследването на демократичната опозиция във 

Венесуела2, от 12 март 2015 г. относно положението във Венесуела3, от 8 юни 

2016 г. относно положението във Венесуела4, от 27 април 2017 г. относно 

положението във Венесуела5, от 8 февруари 2018 г. относно положението във 

Венесуела6, от 3 май 2018 г. относно президентските избори във Венесуела7 и от 5 

юли относно миграционната криза и хуманитарното положение във Венесуела8, 

– като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г., 

– като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права, 

– като взе предвид Международния пакт за икономически, социални и културни 

права, 

– като взе предвид Римския статут на Международния наказателен съд (МНС), 

– като взе предвид изявлението от 8 февруари 2018 г. на прокурора на 

Международния наказателен съд г-жа Фату Бенсуда относно образуването на 

досъдебно производство във връзка с положението във Венесуела и от 

27 септември 2018 г. относно сезирането на съда от шест държави – страни по 

конвенцията, във връзка с положението във Венесуела, 

– като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи от 15 октомври 

2018 г., 

– като взе предвид изявлението от 9 октомври 2018 г. на заместник-председателя на 

Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и 

политиката на сигурност (ЗП/ВП), относно смъртта на общинския съветник 

Фернандо Албан, 

– като взе предвид изявлението от 10 октомври 2018 г. на своята комисия по 

външни работи и на подкомисията по правата на човека относно смъртта на 

                                                 
1 ОВ С 285, 29.8.2017 г., стр. 145. 
2 ОВ C 294, 12.8.2016 г., стр. 21. 
3 ОВ C 316, 30.8.2016 г., стр. 190. 
4 ОВ C 86, 6.3.2018 г., стр. 101. 

 5OВ C 298, 23.8.2018 г., стр. 137. 
6 Приети текстове, P8_TA(2018)0041. 
7 Приети текстове, P8_TA(2018)0199. 
8 Приети текстове, P8_TA(2018)0313. 
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Фернандо Албан,  

– като взе предвид доклада от посещението, посветено на миграционната криза и 

хуманитарното положение във Венесуела и по нейните сухоземни граници с 

Колумбия и Бразилия, 

– като взе предвид своето решение да присъди наградата „Сахаров“ за 2017 г. на 

демократичната опозиция и политическите затворници във Венесуела, 

– като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник, 

А. като има предвид, че положението с правата на човека, демокрацията и 

принципите на правовата държава във Венесуела продължава сериозно да се 

влошава; като има предвид, че Венецуела е изправена пред безпрецедентна 

социална, икономическа и хуманитарна криза в резултат на политическа 

ситуация, която доведе до огромен брой смъртни случаи и около 2.3 милиона 

мигранти и бежанци; 

Б. като има предвид, че 87% от населението на Венесуела е засегнато от бедност, 

като равнището на крайна бедност достига 61,2%; като има предвид, че майчината 

смъртност е нараснала с 60%, а детската смъртност — с 30%; 

В. като има предвид, че въпреки готовността на международната общност, за 

съжаление, правителството на Венесуела продължава упорито да отказва да 

приеме открито и да улесни разпространението на международна хуманитарна 

помощ; 

Г. като има предвид, че се предполага, че на 8 октомври 2018 г. в помещенията на 

Боливарската национална разузнавателна служба (SEBIN) – венесуелската 

политическа полиция, е бил измъчван и убит венесуелският опозиционен политик 

Фернандо Албан;  като има предвид, че въпреки призивите на ООН и ЕС 

управляващите са отказали да разрешат независимо разследване на причините за 

смъртта му, включително извършване на аутопсия от независим съдебно-

медицински екип с международно участие; като има предвид, че г-н Албан беше 

задържан в помещенията на SEBIN; като има предвид, че венесуелските органи 

следва поради тази причина да се считат за отговорни за неговото 

местонахождение; 

Д. като има предвид, че на 13 октомври 2018 г. лауреатът на наградата „Сахаров“ за 

2017 г. беше освободен, закаран директно до летището и незабавно изпратен към 

Испания като акт на принудително изгнание; като има предвид, че е прекарал в 

затвор в продължение на четири години, където е претърпял ужасяващи изтезания 

и е бил задържан без съдебен процес, като заседанията по делото срещу него са 

били отлагани поне 53 пъти; като има предвид, че в показанията си той съобщава 

за жестоко и нечовешко отношение към политическите затворници във 

Венесуела; 

Е. като има предвид, че повече от двеста политически затворници са настанени в 

затвор във Венесуела; като има предвид, че депутатът от Националното събрание 

Хуан Рекасенс все още е лишен от комуникация,  като неговият политически 
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имунитет постоянно и неправомерно се нарушава; 

Ж. като има предвид, че срещу бившия председател на Националното събрание и 

лауреат на наградата „Сахаров“ за 2017 г., бившия главен прокурор Луиза Ортега 

Диас и бившия прокурор от Венецуела — Саир Мундарай Родригес е повдигнато 

неоснователно обвинение за участие в опит за убийство на президента на 

Венецуела Николас Мадуро; като има предвид, че органите на Венесуела 

издадоха чрез Интерпол международна заповед за задържането и на тримата; 

З. като има предвид, че е налице климат на нарастващо насилие и обща 

безнаказаност във Венесуела, поради неуспеха на управляващите да потърсят 

отговорност от извършителите на тежки нарушения на правата на човека, 

включително убийство, използването на прекомерна сила срещу демонстранти, 

произволно задържане, изтезания и друго унизително и нечовешко отнасяне, но 

също така и престъпно насилие; 

И. като има предвид, че на 8 февруари 2018 г. прокурорът на Международния 

наказателен съд образува досъдебно производство във връзка с положението във 

Венесуела; като има предвид, че на 27 септември 2018 г. група от шест 

държави — страни по Римския статут на Международния наказателен съд 

(Аржентина, Канада, Колумбия, Чили, Парагвай и Перу), поискаха прокурорът да 

започне разследване на престъпления срещу човечеството, извършени на 

територията на Венесуела; като има предвид, че Франция и Коста Рика също 

подкрепиха призивите за такова разследване; като има предвид, че за първи път в 

историята група от държави — страни по конвенцията сезира прокуратурата във 

връзка с положението в друга държава — страна по конвенцията; 

Й. като има предвид, че на 13 ноември 2017 г. Съветът реши да приеме оръжейно 

ембарго срещу Венесуела и забрана на свързаните с оръжията материали, които 

могат да бъдат използвани за вътрешни репресии; като има предвид, че на 22 

януари 2018 г. Съветът реши с единодушие да наложи санкции срещу седем 

граждани на Венесуела, които заемат публични длъжности, под формата на 

ограничителни мерки, като например забрани за пътуване и замразяване на 

активи, в отговор на неспазването на демократичните принципи; като има 

предвид, че на 25 юни 2018 г. санкциите бяха разширени по отношение на още 11 

високопоставени представители на Венесуела; 

К. като има предвид, че ЕС, заедно с други демократични органи, не е признал нито 

президентските избори, нито изборите за Учредително национално събрание, 

нито органите, учредени в резултат на тези незаконосъобразни процеси; 

Л. като има предвид, че заключенията от заседанието на Съвета по външни работи 

на 15 октомври 2018 г. включиха позоваване на политическо решение на 

настоящата криза, като се проучи възможността за създаване на контактна група 

за улесняване на политическия процес; 

М. като има предвид, че на два пъти опитът за изграждане на национален диалог 

между правителството и опозицията, улеснен от Ватикана и международните 

посредници с оглед намиране на изход от кризата, се провали поради липсата на 

сериозност от страна на венесуелските органи, които се съсредоточиха 
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изключително върху опита да спечелят време и да получат международно 

признание; 

1. изразява искрените си съболезнования на семейството и приятелите на Фернандо 

Албан; във връзка с това осъжда престъпленията, извършени от венесуелски 

орган и призовава в този конкретен случай за незабавно независимо разследване 

на правителството, включително аутопсия, извършена от независим съдебно-

медицински екип с международно участие; 

2. припомня, че предишните два опита, насочени към постигане на политическо 

решение на кризата във Венесуела чрез посредничество на Ватикана и чрез 

политически диалог на национално равнище, проведен в Доминиканската 

република, очевидно се провалиха; във връзка с това припомня, че ролята на 

международното посредничество или на групата от лица за връзка трябва да бъде 

безпристрастна и да бъде приета от двете страни; 

3. призовава ЕС, по-конкретно Съветът и заместник-председателят/ВП, да 

гарантират, че всички по-нататъшни стъпки към политическо решение трябва да 

включват следните неотменими изисквания: незабавното освобождаване на 

всички политически затворници и прекратяване на изтезанията, малтретирането и 

тормоза на политически опоненти и защитници на правата на човека; нов 

независим национален избирателен съвет, избран от Националното събрание; 

провеждането на свободни и честни избори в съответствие с международните 

стандарти за надежден процес, зачитащ политическия плурализъм, с 

присъствието на демократични международни наблюдатели; признаване на 

правомощията на законното Национално събрание; както и разпускането на 

Учредителното национално събрание; 

4. изцяло подкрепя започването на разследвания от страна на МНС на 

широкообхватните престъпления и репресивни действия, извършени от режима на 

Венесуела; настоятелно призовава ЕС да се присъедини към инициативата на 

държавите – страни по МНС за разследване на престъпленията срещу 

човечеството, извършени от венесуелското правителство на територията на 

Венесуела с оглед подвеждането под отговорност на извършителите; 

5. приветства бързото налагане от страна на ЕС на допълнителни целенасочени и 

обратими санкции, които няма да причинят вреда на населението на Венесуела, 

във връзка с провеждането на изборите на 20 май 2018 г., които бяха 

незаконосъобразни и не бяха международно признати; призовава за засилване на 

посочените санкции, ако положението с правата на човека и демокрацията в 

страната продължава да се влошава; 

6. приветства колумбийското правителство за неговата бърза реакция и за 

подкрепата, която предоставя на всички пристигащи граждани на Венесуела; 

също така отправя похвала към Бразилия и други държави в региона, по-

специално Перу, както и към регионални и международни организации, 

частноправни или публичноправни субекти, католическата църква и 

обикновените граждани в региона като цяло за тяхната активна помощ и 

солидарност спрямо бежанците и мигрантите от Венесуела; призовава държавите 

– членки на ЕС, изправени пред притока на венесуелци, да им предоставят достъп 
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до основни услуги, и да им предоставят временно закрила; 

7. потвърждава много тревожните констатации от своето посещение през юни 

2018 г. до сухоземните граници на Колумбия и Бразилия с Венесуела; подновява 

призива си към органите на Венесуела да допуснат, в спешен порядък, 

безпрепятствено  хуманитарна помощ в страната, за да се предотврати 

влошаването на хуманитарната ситуация и на кризата в общественото 

здравеопазване. 

8. призовава Съвета и ЗП/ВП да мобилизират повече средства и помощ в 

координация с наскоро назначения съвместен специален представител на 

Агенцията на ООН за бежанците (ВКБООН) и Агенцията на ООН за миграцията 

(МОМ) за венесуелските бежанци и мигранти в региона, Едуардо Щайн; 

9. припомня, че Интерпол е международната полицейска организация, посветена 

главно на борбата срещу международната престъпност; призовава Интерпол да не 

разглежда исканията на Венесуела срещу г-н Борхес, г-жа Ортега Диаз и г-н 

Мундарай Родригес, предвид това, че обвиненията са изцяло неоснователни и 

единствено политически мотивирани; 

10. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 

Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на 

Съюза по въпросите на външните работи и политиката за сигурност, 

правителството и Националното събрание на Боливарска република Венесуела, на 

правителствата и парламентите на Република Колумбия, Република Бразилия и 

Република Перу, Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея, на 

генералния секретар на Организацията на американските държави и на Групата от 

Лима. 


