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B8-0507/2018 

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Venezueli 

(2018/2891(RSP)) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju poročila Urada visokega komisarja OZN za človekove pravice iz 

junija 2018 „Human rights violations in the Bolivarian Republic of Venezuela: a 

downward spiral with no end in sight“ (Kršitve človekovih pravic v Bolivarski republiki 

Venezueli: začaranemu krogu ni videti konca), 

– ob upoštevanju sklepa Sveta (SZVP) 2018/901 z dne 25. junija 20181 o vključitvi 11 

venezuelskih uradnikov na seznam sankcij, 

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 15. oktobra 2018, 

– ob upoštevanju poročila organizacije Amnesty International z dne 20. septembra 2018 

„This is no way to live: public security and right to life in Venezuela“ (Tako se ne da 

več živeti: javna varnost in pravica do življenja v Venezueli), 

– ob upoštevanju poročila curaçajskega varuha človekovih pravic o politiki o beguncih iz 

junija 2018, 

– ob upoštevanju Newyorške deklaracije o beguncih in migrantih, ki jo je 

19. septembra 2016 soglasno sprejela generalna skupščina OZN, 

– ob upoštevanju svojih preteklih resolucij o Venezueli, 

– having regard to Rule 123(2) of its Rules of Procedure, 

A. ker je velika humanitarna in gospodarska kriza v Venezueli, kjer močno primanjkuje 

hrane in zdravil, na pot pognala neverjetno število migrantov in povzročila beg kapitala; 

B. ker dotok venezuelskih migrantov prinaša velike izzive za sosednje države s 

sprejemanjem ljudi, izdajanjem dovoljenj za prebivanje in omogočanjem dostopa do 

trga dela, in to tudi za nekatere evropske najbolj oddaljene regije, na primer nizozemske 

otoke Arubo, Bonaire in Curaçao in francoski čezmorski ozemlji Guadeloupe in 

Martinique ter čezmorski departma Gvajano; 

C. ker je curaçajski varuh človekovih pravic v svojem najnovejšem poročilu junija 2018 

navedel, da politika izgona Venezuelcev, ki prihajajo na tamkajšnjo obalo in letališča, 

krši Evropsko konvencijo o človekovih pravicah; 

D. ker je treba sklepe Sveta Evropske unije o sankcijah za venezuelske uradnike, ki nosijo 

svoj del krivde za hudo poslabšanje gospodarskih razmer in odgovornost za številne 

kršitve človekovih pravic, dopolniti s hitrimi in nezapletenimi postopki za izdajo 

vizumov in podelitev azila ljudem, ki zapuščajo državo ter skušajo priti na varno na 
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evropska ozemlja; 

E. ker je vsa mednarodna skupnost pod velikim pritiskom, ko skuša državi pomagati, da bi 

ponovno stopila na mirno demokratično pot; 

F. ker vlada bojazen, da bi s konfliktno nastrojenim pristopom do te krize onemogočili 

možnost stabilne rešitve, ki bi jo demokratično podprla vsa država; 

G. ker je Svet za splošne zadeve na svoji seji 15. oktobra 2018 razpravljal o tem, kako bi v 

državi ponovno vzpostavili politični dialog; 

H. ker je svetovno javnost pretresel dogodek, ko je opozicijski aktivist Fernando Alban, ki 

je bil pridržan zaradi spodletelega poskusa napada na predsednika Nicolása Madura 2. 

avgusta 2018 z brezpilotnim letalnikom, dne 8. oktobra 2018 strmoglavil skozi okno 

sedeža državne obveščevalne službe (SEBIN) in se smrtno ponesrečil; 

1. se sklicuje na svoje mnoge resolucije o Venezueli, ki jih je sprejel v sedanjem mandatu, 

in je prepričan, da je prihodnost te države v rokah njenih državljanov ter da lahko do 

rešitve teh zaporednih kriz in do politične stabilnosti pridejo samo z miroljubnimi 

pogajanji; meni, da bi bila tu zelo dragocena zunanja opazovalna misija, na primer v 

okviru Združenih narodov;  

2. poudarja, da čeprav je skrb za varnost v državi zelo velik izziv, pa v boju proti kaznivim 

dejanjem in tolpam nikakor ne sme priti do nekaznovanja za uboje, represijo ali druge 

nesorazmerne vojaške in policijske intervencije; meni, da je treba vse kršitve temeljnih 

in človekovih pravic skrbno preiskati, neposredne storilce in ostale odgovorne pa 

kaznovati; 

3. je zgrožen nad tem, da so nedavno izpuščenemu Lorentu Salehu, enemu od prejemnikov 

nagrade Saharova za leto 2017, dokazali povezave z identitarnimi, skrajno 

desničarskimi in paravojaškimi krogi v Kolumbiji, od koder so ga iz varnostnih 

razlogov izgnali in izročili venezuelskim oblastem (105. člen odloka št. 4000 iz leta 

2004), potem ko je sodeloval v akcijah z vojaškimi uniformami in bojnim orožjem; 

4. vztraja, da mora venezuelski pravosodni sistem natančno preiskati in pojasniti smrt 

Fernanda Albana, člana opozicije, ki je padel v smrt iz stavbe državne obveščevalne 

službe SEBIN, in priporoča, naj se vsi dejavniki, ki so privedli do njegove smrti, 

raziščejo v neodvisni zunanji preiskavi; 

5. poziva Evropsko unijo, naj odločno podpre venezuelske sosede pri prizadevanjih, da bi 

ustrezno sprejele migrante in begunce iz Venezuele, in naj ustrezno upošteva morebitne 

prošnje teh držav za pomoč ter naj za tiste, ki potrebujejo zaščito, vzpostavi možnosti za 

varen in zakonit dostop do EU; izraža veliko odobravanje Evropski uniji, ki si prizadeva 

najti načine in možnosti, da bodo lahko oblasti na njenih najbolj oddaljenih ozemljih, ki 

so blizu Venezuele, dostojanstveno sprejele vse prihajajoče ljudi; 

6. zelo podpira prizadevanja podpredsednice/visoke predstavnico Komisije Federice 

Mogherini, ki se je na nedavnem zasedanju Sveta za splošne zadeve zavzela za pomoč 

venezuelskemu političnemu procesu pri mirnem reševanju krize; 
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7. spodbuja podpredsednico/visoko predstavnico in Svet, naj preučita možnosti za 

ustanovitev kontaktne skupine za Venezuelo; 

8. ponovno poziva k spodbujanju in vzpostavitvi pristnega trajnega nacionalnega dialoga z 

vsemi mirnimi sredstvi, med drugim z udeležbo vseh relevantnih sil, da bo mogoče 

poiskati sporazumno rešitev za nasprotujoče si interese v državi in v duhu zaupanja 

zgladiti morebitne spore med vejami javne oblasti; 

9. priporoča, naj se ta politični dialog vključi v nujno potreben narodni dogovor o 

gospodarski politiki, s katerim bi umirili razmere; 

10. poziva politične akterje zunaj Venezuele, naj stanja v državi ne zlorabljajo za svoje 

politične namene; 

11. je prepričan, da je politična in socialna stabilnost Venezuele odločilen dejavnik za 

ohranitev miru v vsej regiji; 

12. odločno zavrača vsakršno namigovanje o vojaški intervenciji v Venezueli, saj bi močno 

zaostrila razmere v državi, kar bi imelo uničujoče posledice za vso regijo; želi opomniti, 

da bi vsakršno pozivanje ali celo zatekanje k nasilju le še bolj destabiliziralo položaj, 

kar bi lahko zlomilo državo in vso regijo; 

13. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, 

podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno 

politiko, parlamentom in vladam držav članic, vladi in oblastem Venezuele ter Evro-

latinskoameriški parlamentarni skupščini. 


