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Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Venezueli
(2019/2543(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Venezueli, zlasti tistih z dne 3. maja 2018 o 
volitvah v Venezueli1, z dne 5. julija 2018 o migracijski krizi in humanitarnih razmerah 
v Venezueli in na njenih kopenskih mejah s Kolumbijo in Brazilijo2 ter z 
dne 25. oktobra 2018 o razmerah v Venezueli3,

– ob upoštevanju Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča,

– ob upoštevanju venezuelske ustave, zlasti 233. člena,

– ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A. ker so bile volitve, ki so potekale 20. maja 2018, izvedene, ne da bi bili izpolnjeni 
minimalni mednarodni standardi za verodostojen postopek in ne da bi se upoštevali 
politični pluralizem, demokracija, preglednost in pravna država; ker EU – poleg drugih 
demokratičnih držav in regionalnih organizacij – ni priznala niti teh volitev niti oblasti, 
imenovanih s tem nelegitimnim postopkom;

B. ker si je Nicolás Maduro 10. januarja 2019 pred vrhovnim sodiščem nezakonito in v 
nasprotju z ustavnim redom države prisvojil predsedniško oblast;

C. ker je 23. januarja 2019 skladno z 233. členom venezuelske ustave kot začasni 
predsednik Venezuele zaprisegel zakonito in demokratično izvoljeni predsednik 
narodne skupščine Juan Guaidó;

D. ker so od 21. januarja 2019 potekali protesti in demonstracije v več kot 60 mestih po 
državi, največji med njimi 23. januarja v Caracasu; ker se v zvezi z demonstracijami in 
nemiri poroča o številnih smrtnih žrtvah; ker še vedno prihaja do hudih kršitev 
človekovih pravic, ki so posledica nasilja v odnosu do in zatiranja družbenih protestov, 
nezakonitih racij, samovoljnih aretacij ter stigmatizacije in pregona opozicijskih 
aktivistov;

E. ker je Medameriška komisija za človekove pravice (IACHR) 25. januarja 2019 odobrila 
preventivne zaščitne ukrepe za Juana Guiadója;

F. ker je EU že večkrat pozvala, naj se v Venezueli z verodostojnim političnim procesom 
obnovita demokracija in pravna država;

G. ker je tožilka Mednarodnega kazenskega sodišča 8. februarja 2018 na podlagi zahtev 
nevladnih organizacij in posameznikov sprožila predhodno preiskavo razmer v 

1 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0199.
2 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0313.
3 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0436.
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Venezueli;

H. ker je Evropski parlament nagrado Saharova za svobodo misli decembra 2017 podelil 
venezuelski demokratični opoziciji;

1. priznava predsednika narodne skupščine Juana Guaidója, ki je 23. januarja 2019 v luči 
nelegitimnosti režima Nicolása Madura in v skladu z 233. členom venezuelske ustave 
prevzel vlogo začasnega predsednika Bolivarske republike Venezuele, in mu izraža 
polno podporo;

2. poziva podpredsednico Komisije/visoko predstavnico Unije za zunanje zadeve in 
varnostno politiko, naj skupaj z državami članicami zavzame odločno in enotno stališče 
ter Juana Guaidója prizna kot edinega legitimnega začasnega predsednika države, 
dokler ne bo mogoče – v najkrajšem možnem času – razpisati novih volitev; odobrava, 
da so začasno novo začasno predsedstvo priznale že številne druge demokratične 
države;

3. poziva EU in države članice, naj sodelujejo zlasti z državami, ki pripadajo skupini iz 
Lime, in s tistimi, ki so priznale začasno predsedstvo Juana Guaidója, pri oblikovanju 
skupnega načrta za popolno obnovitev demokracije in pravne države ter rešitev 
humanitarne krize v Venezueli;

4. ponavlja, da v celoti podpira narodno skupščino, ki je demokratično izvoljen in 
legitimen organ Venezuele, katerega pooblastila je treba znova uveljaviti in spoštovati, 
vključno s pristojnostjo in varnostjo njegovih članov; v zvezi s tem pozdravlja 
preventivne zaščitne ukrepe, ki jih je Medameriška komisija za človekove pravice 
odobrila za Juana Guiadója;

5. zato poziva dejansko vlado Madura, naj spoštuje človekove pravice in temeljne 
svoboščine vseh članov narodne skupščine, tudi tiste njenega predsednika Juana 
Guiadója, in širšega prebivalstva države;

6. obsoja ostro zatiranje mirne opozicije in demokratično izvoljenih članov narodne 
skupščine in njenega predsednika Juana Guaidója, zlasti po tem, ko je zaprisegel kot 
začasni predsednik Venezuele;

7. odločno obsoja nasilje, ki je privedlo do pobojev in žrtev, ter njihovim družinam in 
prijateljem izraža iskreno sožalje; poziva venezuelske oblasti, naj ustavijo vse kršitve 
človekovih pravic in odgovorne zanje privedejo pred sodišče ter zagotovijo, da se bodo 
v celoti spoštovale vse temeljne svoboščine in človekove pravice;

8. odločno podpira poziv generalnega sekretarja OZN, naj se v zvezi z žrtvami, o katerih 
se poroča, izvede neodvisna in celovita preiskava; ponavlja, da v celoti podpira, da 
preiskavo sproži Mednarodno kazensko sodišče;

9. še naprej podpira dodatne ciljno usmerjene in reverzibilne sankcije, ki jih je uvedla EU, 
a meni, da je treba storiti še več; zato poziva Svet, naj seznam sankcij razširi na druge 
predstavnike nelegitimnih venezuelskih oblasti in njihove družinske člane; poziva Svet, 
naj preuči možnost uvedbe sankcij na venezuelsko nafto, med drugim za trgovanje z 
državnim podjetjem PDVSA;
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10. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, 
podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno 
politiko, legitimnemu začasnemu predsedniku republike in narodne skupščine 
Bolivarske republike Venezuele, vladam in parlamentom skupine iz Lime, Evro-
latinskoameriški parlamentarni skupščini ter generalnemu sekretarju Organizacije 
ameriških držav.


