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Usnesení Evropského parlamentu o situaci ve Venezuele
(2019/2543(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na prohlášení ze dne 24. ledna 2019 mluvčího generálního tajemníka OSN 
Antónia Guterrese o nové vlně násilí ve Venezuele1,

– s ohledem na prohlášení vysoké komisařky OSN pro lidská práva Michelle Bacheletové 
ze dne 25. ledna 2019,

– s ohledem na prohlášení Parlamentu Latinské Ameriky a Karibiku ze dne 28. ledna 
2019 podepsané jeho předsedou Elíasem Castillem,

– s ohledem na zprávu Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva z června 2018 
„Porušování lidských práv v Bolívarovské republice Venezuela: sestupná spirála, jejíž 
konec není na dohled“,

– s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/901 ze dne 25. června 20182 o doplnění 11 
venezuelských úředníků na sankční seznam,

– s ohledem na závěry Rady ze dne 15. října 2018,

– s ohledem na plnou zprávu organizace Amnesty International ze dne 20. září 2018 
o Venezuele: „Tak se nedá žít: veřejná bezpečnost a právo na život ve Venezuele“ a na 
pozdější dokumenty Amnesty International o Venezuele,

– s ohledem na článek 3 Evropské úmluvy o lidských právech,

– s ohledem na svá předchozí usnesení o Venezuele,

– s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že v minulém týdnu vzrostlo napětí a dramaticky eskalovalo násilí 
v souvislosti s protesty ve Venezuele, při nichž bylo nejméně 20 osob zabito, mnoho 
lidí bylo zraněno a velký počet osob byl zadržen;

B. vzhledem k tomu, že je naprosto nezbytné tento stav překonat a nalézt diplomatické 
východisko ze současné situace: sociálních nepokojů, ekonomického strádání a exodu 
milionů Venezuelanů, vážného nedostatku potravin, nedostatku léků a odpovídajících 
zdravotnických služeb a nedostatečné ochrany lidských práv, nejistoty a násilí na 
ulicích, které jsou důsledkem špatného politického řízení a autokratického chování 
Madurovy vlády;

1 https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2019-01-24/statement-attributable-the-spokesperson-for-the-
secretary-general-venezuela-scroll-down-for-spanish 

2 Úř. věst. L 160 I, 25.6.2018, s. 12.
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C. vzhledem k tomu, že reakce vládních orgánů na legitimní demonstrace vyvolala dosud 
nejhorší represe namířené proti opozici, při nichž byly nadměrně využívány policejní 
síly, které nerespektovaly fyzickou nedotknutelnost demonstrantů, dopouštěly se 
hromadného svévolného zadržování, zastrašování a špatného zacházení, včetně 
sexuálního násilí; vzhledem k tomu, že umlčení demonstrantů nemůže vést k trvalému 
řešení konfliktu a je v rozporu se všemi mezinárodními závazky, pokud jde o právo na 
pokojný protest;

D. vzhledem k tomu, že vnitrostátní a mezinárodní organizace obecně poukazují na 
odsuzování civilistů vojenskými soudy, beztrestnost a na obtěžování a kriminalizaci 
obránců lidských práv ze strany Madurovy vlády, a odsuzují je;

E. vzhledem k tomu, že v únoru 2018 rozhodl žalobce Mezinárodního trestního soudu 
o zahájení předběžného zkoumání situace ve Venezuele s cílem analyzovat zločiny 
údajně spáchané v této zemi od dubna 2017 v souvislosti s demonstracemi 
a souvisejícími politickými nepokoji;

F. vzhledem k tomu, že právo na pokojný protest je základním lidským právem, přičemž 
s ohledem na současné napětí musí být všechny výzvy k protestům pečlivě 
koncipovány, aby se zabránilo dalšímu násilí nebo provokaci;

G. vzhledem k tomu, že řešení tohoto hlubokého a mnohostranného konfliktu musí být 
nalezeno v rámci právního státu, musí být v souladu s mezinárodními normami a musí 
plně respektovat demokracii a lidská práva;

H. vzhledem k tomu, že mezinárodní uznání nové vlády vytvořené na základě vlastního 
prohlášení představuje závažné riziko, že dojde k rozdmýchání již tak rozbouřené 
situace a dokonce k občanské válce a může mít vedlejší účinky mimo Venezuelu, a to 
s ohledem na riziko zvýšení počtu migrantů prchajících do sousedních zemí;

I. vzhledem k tomu, že zprostředkování Venezuele v posledních dnech nabídly Mexiko, 
Uruguay a Parlament Latinské Ameriky a Karibiku, které navrhly také vytvořit 
mezinárodní kontaktní skupinu za podpory EU;

J. vzhledem k tomu, že úlohou Evropské unie by mělo být nabídnout zprostředkování 
mezi všemi aktéry zapojenými do konfliktu v zemi, což je úloha, kterou může prospěšně 
plnit vzhledem k úzkým vztahům několika členských států EU a Venezuely;

K. vzhledem k tomu, že podle údajů Agentury OSN pro uprchlíky (UNHCR) 
a Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) přidružené k OSN počet venezuelských 
uprchlíků, z nichž většina se nachází v sousedních zemích, vysoce přesáhl 3 miliony 
osob, což představuje bezprecedentní zátěž pro humanitární a hospodářské zdroje 
hostitelských zemí;

1. odsuzuje reakci prezidenta Madura a orgánů na demonstrace v této zemi; odsuzuje 
eskalaci násilí a všechny případy zabíjení bez řádného soudu, zranění a nezákonného 
zadržování; vyjadřuje politování nad stávající eskalací nepokojů a vyjadřuje soustrast 
přátelům a rodinám osob, které byly zabity, zraněny a zadrženy;

2. znovu opakuje, že důrazně odsuzuje tyto i předchozí případy porušování lidských práv 
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ze strany prezidenta Madura a jeho vlády, a znovu vyzývá k ukončení beztrestnosti za 
zločiny spáchané v minulosti i při současné vlně protestů; v této souvislosti vyzývá 
k důkladnému a nezávislému vyšetření těchto trestných činů a případů porušení práv a 
k postavení pachatelů těchto činů před soud; 

3. varuje před opakováním násilí zaznamenaného v roce 2017; znovu zdůrazňuje, že 
venezuelské orgány musí dodržovat práva na svobodu projevu a pokojného 
shromažďování; opětovně vyjadřuje své znepokojení nad tím, že vláda prezidenta 
Madura porušuje demokratický mandát voleného shromáždění, jehož pravomoci 
a výsady by měly být uznávány a respektovány; vyzývá všechny aktéry, aby se zdrželi 
používání nadměrného, nepřiměřeného a bezhlavého násilí, které je podle 
mezinárodního práva jasně a jednoznačně zakázáno;

4. znovu vyjadřuje své velké znepokojení nad nelegitimností prezidentských voleb 
konaných v květnu 2018, které nebyly svobodné, spravedlivé ani důvěryhodné; 
zdůrazňuje význam sebeurčení venezuelského lidu a důležitost skutečného vyjádření 
jeho demokratické vůle; žádá proto, aby byly co nejdříve uspořádány svobodné 
a spravedlivé volby; vyzývá politické vůdce, aby neuznali nového prezidenta, který 
nemá volební mandát, protože by to mohlo vést k dalším nepokojům a politické 
nestabilitě; poznamenává, že uznání v tomto případě znamená porušení zásady práva na 
sebeurčení a podrývání demokratických norem;

5. naléhavě žádá všechny strany, aby okamžitě zahájily inkluzivní a důvěryhodný národní 
dialog s cílem najít dlouhodobé a udržitelné řešení krize ve Venezuele; doporučuje, aby 
dialog probíhal za podpory mezinárodního mediačního týmu, jak nabídly Mexiko 
a Uruquay; vyzývá činitele Evropské unie, aby se do tohoto mediačního úsilí plně 
zapojili; zdůrazňuje, že významnou úlohu musí v této souvislosti hrát Organizace 
spojených národů a mezinárodní společenství;

6. vítá návrh Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ), který byl podpořen také 
v závěrech Rady ze dne 15. října 2018 a který se týkal vytvoření mezinárodní kontaktní 
skupiny se zeměmi regionu a dalšími klíčovými aktéry, jež by měla usnadnit národní 
dialog mezi všemi stranami, včetně národního shromáždění a venezuelské vlády; trvá na 
tom, že je třeba v zájmu procesu stabilizace a transformace co nejdříve uspořádat nové 
volby v souladu s mezinárodními standardy;

7. prohlašuje, že se velmi obává, že nedávné kroky venezuelských i jiných aktérů povedou 
k další polarizaci, a to i na mezinárodní úrovni, a bude hrozit nebezpečí, že konflikt ve 
Venezuele přeroste v zástupnou válku, do níž se zapojí mezinárodní mocnosti, jako jsou 
Spojené státy, Rusko a Čína, s cílem získat kontrolu nad venezuelskými ropnými 
zásobami; upozorňuje na nebezpečí toho, že násilí a nepokoje ve Venezuele by se 
mohly rozšířit i do sousedních zemí, což by v konečném důsledku mohlo vést 
k rozpoutání války v tomto regionu;

8. zdůrazňuje, že je třeba vyvarovat se toho, aby byly ve vztahu k třetím zemím 
uplatňovány dvojí standardy, a že EU a její členské státy by měly být ve svých postojích 
k třetím zemím jednotné; zdůrazňuje, že je důležité, aby EU reagovala jednotně, 
a položila tak základ pro důrazný a důvěryhodnější postoj EU;

9. vyzývá vojenské a bezpečností síly, aby se důsledně držely svého mandátu, aby mohla 
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armáda plnit konstruktivní úlohu v souladu se svou ústavní povinností; odsuzuje 
vytvoření a působení polovojenských jednotek, bez ohledu na to, kdo jim velí, a vyzývá 
jejich okamžité rozpuštění, k neprodlenému vyšetření všech jejich trestných činů a 
k postavení pachatelů před soud podle mezinárodních standardů;

10. připomíná, že situace venezuelských uprchlíků vyžaduje dlouhodobé řešení; bere na 
vědomí početné snahy sousedních zemí o poskytování potravin a přístřeší, ale také 
řádných právních dokumentů, vzdělávání a lékařské péče, a vyzývá EU, aby ve vztahu 
k uprchlíkům činila totéž;

11. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni 
Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, 
parlamentům a vládám členských států, vládě a orgánům Venezuely a Evropsko-
latinskoamerickému parlamentnímu shromáždění.


