
RE\1180892CS.docx PE637.669v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

Evropský parlament
2014-2019

Dokument ze zasedání

B8-0226/2019

25.3.2019

NÁVRH USNESENÍ
předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké 
představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

o mimořádné situaci ve Venezuele
(2019/2628(RSP))

Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo, Francisco Assis
za skupinu S&D



PE637.669v01-00 2/7 RE\1180892CS.docx

CS

B8-0226/2019

Usnesení Evropského parlamentu o mimořádné situaci ve Venezuele
(2019/2628(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na svá předchozí usnesení o situaci ve Venezuele, zejména na usnesení ze 
dne 27. února 2014 o situaci ve Venezuele1, ze dne 18. prosince 2014 o pronásledování 
demokratické opozice ve Venezuele2, ze dne 12. března 2015 o situaci ve Venezuele3, 
ze dne 8. června 2016 o situaci ve Venezuele4, ze dne 27. dubna 2017 o situaci ve 
Venezuele5, ze dne 8. února 2018 o situaci ve Venezuele6, ze dne 3. května 2018 o 
volbách ve Venezuele7, ze dne 5. července 2018 o migrační krizi a humanitární situaci 
ve Venezuele a na jejích pozemních hranicích s Kolumbií a Brazílií8, ze dne 25. října 
2018 o situaci ve Venezuele9  a ze dne 31. ledna 2019 o situaci ve Venezuele10,

– s ohledem na mandát Mezinárodní kontaktní skupiny pro Venezuelu ve znění 
schváleném generálním sekretariátem Rady dne 30. ledna 2019,

– s ohledem na vyjádření místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie 
pro zahraniční a bezpečnostní politiku Federicy Mogheriniové, které učinila dne 7. 
února 2019 na tiskové konferenci následující po prvním, ustavujícím zasedání 
Mezinárodní kontaktní skupiny pro Venezuelu,

– s ohledem na vyjádření o situaci ve Venezuele, které dne 12. března 2019 učinil 
jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie Federicy Mogheriniové 
komisař pro mezinárodní spolupráci a rozvoj Neven Mimica,

– s ohledem na prohlášení mluvčího ze dne 21. března 2019 o nejnovějším vývoji ve 
Venezuele,

– s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1656 ze dne 6. listopadu 2018, kterým se 
mění rozhodnutí (SZBP) 2017/2074 o omezujících opatřeních ve Venezuele11, které do 
14. listopadu 2019 obnovuje již zavedená cílená omezující opatření,

– s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

– s ohledem na Meziamerickou demokratickou chartu přijatou dne 11. září 2001,

1 Úř. věst. C 285, 29.8.2017, s. 145.
2 Úř. věst. C 294, 12.8.2016, s. 21.
3 Úř. věst. C 316, 30.8.2016, s. 190.
4 Úř. věst. C 86, 6.3.2018, s. 101.
5 Úř. věst. C 298, 23.8.2018, s. 137.
6 Úř. věst. C 463, 21.12.2018, s. 61.
7 Přijaté texty, P8_TA(2018)0199.
8 Přijaté texty, P8_TA(2018)0313.
9 Přijaté texty, P8_TA(2018)0436.
10 Přijaté texty, P8_TA(2019)0061.
11 Úř. věst. L 276, 7.11.2018, p. 10.
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– s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech,

– s ohledem na Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech,

– s ohledem na Římský statut Mezinárodního trestního soudu,

– s ohledem na venezuelskou ústavu,

– s ohledem na zprávu venezuelského Národního shromáždění o událostech, které se staly 
na venezuelských hranicích při pokusu o dodání humanitární pomoci do země12,

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

A. vzhledem k tomu, že stav lidských práv, demokracie a právního státu se ve Venezuele 
nadále zhoršuje; vzhledem k tomu, že Venezuelu opouští stále více obyvatel, a to z 
různých důvodů, mezi něž patří nejistota a násilí, porušování lidských práv a zhoršení 
situace v oblasti právního státu, nedostatek potravin, léků nebo přístupu k základním 
sociálním službám, ztráta příjmu a zvyšující se chudoba;

B. vzhledem k tomu, že podle údajů Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva trpí 
87 % obyvatelstva Venezuely chudobou s tím, že 61,2 % obyvatel trpí extrémní 
chudobou; vzhledem k tomu, že z celonárodní studie provedené v roce 2018 třemi 
prestižními venezuelskými univerzitami vyplývá, že 80 % venezuelských domácností 
trpí nedostatkem potravy a že v roce 2017 zaznamenal každý z respondentů průměrný 
váhový úbytek 11 kilogramů;

C. vzhledem k tomu, že na výzvu prozatímního prezidenta Juana Guaidóa se Spojené státy 
pokusily dopravit do Venezuely přes její hranice s Kolumbií a Brazílií humanitární 
pomoc v hodnotě 20 milionů USD, avšak nakonec se jim to nepodařilo; vzhledem k 
tomu, že vláda Venezuely uzavřela své hranice se sousedními zeměmi 48 hodin před 
výše uvedeným pokusem;  vzhledem k tomu, že Venezuela zablokovala i mořské cesty 
mezi svým územím a v blízkosti ležícím nizozemským karibským ostrovem Curaçao, 
kde byla rovněž uskladněna humanitární pomoc; vzhledem k tomu, že Mezinárodní 
výbor Červeného kříže a hnutí Červeného půlměsíce ve svém společném prohlášení 
uvedly, že se nemohou zapojit, neboť ctí „základní principy nestrannosti, neutrality a 
nezávislosti“;

D. vzhledem k tomu, že dne 28. ledna 2019 přijaly Spojené státy nové sankce proti 
Petróleos de Venezuela S.A. (PdVSA); vzhledem k tomu, že až do 28. dubna 2019 
mohou všichni občané USA provádět veškeré transakce a činnosti související s 
nákupem a dovozem  ropy a ropných produktů z PdVSA; vzhledem k tomu, že po 
uplynutí 90denní lhůty stanovené pro postupné ukončení těchto činností budou muset 
mít občané USA povolení Úřadu pro kontrolu zahraničního majetku (OFAC), budou-li 
chtít nakupovat ropu a ropné produkty od PdVSA či jiných subjektů, které PdVSA 
vlastní, ať už přímo nebo nepřímo; vzhledem k tomu, že před těmito událostmi 
směřovalo do USA přibližně 40 % venezuelského exportu a Spojené státy byly 

12 Bolívarovská republika Venezuela, 2019, „Informe sobre los sucesos ocurridos en puntos de frontera 
relacionados con el intento de ingreso de la Ayuda Humitaria“ https://comunidadenmovimiento.cl/wp-
content/uploads/2019/03/Informe-AN-sobre-hechos-ocurridos-el-23-y-24F-1.pdf
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největším zákazníkem PdVSA platícím v hotovosti a klíčovým zdrojem výrobních 
vstupů; vzhledem k tomu, že zvláštní zpravodaj OSN pro negativní dopad 
jednostranných donucovacích opatření ve svém prohlášení z 31. ledna 2019 s odkazem 
na Venezuelu uvedl, že „cílem nátlaku, ať už vojenského nebo hospodářského, nesmí 
být nikdy dosažení změny ve vládě suverénního státu. Pokud jsou sankce uvaleny 
vnějšími mocnostmi s cílem svrhnout zvolenou vládu, jedná se o porušení všech norem 
mezinárodního práva“13;

E. vzhledem k tomu, že dne 7. března 2019 způsobil celostátní výpadek dodávky 
elektrické energie chaos v celé zemi, ochromil letiště a nemocnice a znemožnil 
poskytování telefonních a internetových služeb, přičemž přerušeny byly také dodávky 
vody; vzhledem k tomu, že podle obchodní komory města Maracaibo došlo při 
nepokojích k vyrabování asi 500 podniků a v potyčkách mezi rabujícím davem, 
pracovníky ostrahy, členy gangů a bezpečnostními silami bylo nespočet lidí zraněno;

F. vzhledem k tomu, že výpadek dodávky elektrické energie zhoršil zdravotnickou 
infrastrukturu země a ohrozil veřejné zdraví a bezpečnost venezuelských obyvatel; 
vzhledem k tomu, že nedostatky v zásobování léčivy a zdravotnickými potřebami, 
přerušení poskytování základních veřejných služeb zdravotnickým zařízením a 
emigrace zdravotnického personálu vede k postupnému snižování operační kapacity ve 
zdravotnickém odvětví; 

G. vzhledem k tomu, že je obtížné vyčíslit dopad této krize na veřejné zdraví, neboť 
ministr zdravotnictví Venezuely přestal vydávat základní statistiky o veřejném zdraví v 
roce 2016; vzhledem k tomu, že mezi lety 2012 a 2016 se o 63 % zvýšila dětská 
úmrtnost a více než zdvojnásobila mateřská úmrtnost; vzhledem k tomu, že od roku 
2016 se celá země potýká s nárůstem nemocí, jako jsou spalničky a záškrt, jimž lze 
předcházet očkováním; vzhledem k tomu, že mezi lety 2016 a 2017 měla Venezuela 
největší nárůst výskytu malárie na světě a že v roce 2015 zaznamenala tato země 
nejvyšší míru výskytu tuberkulózy za posledních 40 let; vzhledem k tomu, že mezi lety 
2017 a 2018 byla léčba většiny pacientů nakažených HIV přerušena kvůli nedostatku 
léčiv14;

H. vzhledem k tomu, že propuknutí a šíření epidemií infekčních onemocnění spojených se 
zhoršováním základních veřejných zdravotnických služeb ohrožuje zdraví v zemi i v 
celém regionu, v němž žije 90 % ze tří milionů venezuelských migrantů, kteří od roku 
2015 zemi opustili; vzhledem k tomu, že vysoký komisař OSN pro uprchlíky (UNHCR) 
očekává, že pokud se situace nezmění, počet migrantů dosáhne do konce roku 2019 5 
milionů;

I. vzhledem k tomu, že dne 18. února 2019 nebyl třem poslancům Evropského 
parlamentu, členům skupiny PPE, umožněn vstup do země; vzhledem k tomu, že dne 7. 
března 2019 bylo německému velvyslanci ve Venezuele nařízeno, aby do 48 hodin zemi 
opustil; 

13 https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24131&LangID=E

14 Zdroj: The Lancet https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)30344-7/fulltext

https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24131&LangID=E
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)30344-7/fulltext
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J. vzhledem k tomu, že dne 31. ledna 2019 Evropská rada rozhodla o zřízení Mezinárodní 
kontaktní skupiny pro Venezuelu; vzhledem k tomu, že v mandátu této skupiny se 
uvádí, že jejím cílem je „v rámci časově omezeného období 90 dní podporovat společné 
porozumění a jednotnější přístup klíčových mezinárodních aktérů k situaci ve 
Venezuele, a zasadit se tak o mírové a demokratické řešení stávající krize [...], a to 
prostřednictvím konání nových voleb se všemi zárukami svobodného a spravedlivého 
volebního procesu pod dohledem nezávislých mezinárodních pozorovatelů.  Cílem není 
působit jako mediátor, nýbrž podpořit politickou dynamiku, kterou pak skupina bude 
moci dále doprovázet a upevňovat“;

K. vzhledem k tomu, že EU je nadále přesvědčena, že mírové, demokratické politické 
řešení je jedinou udržitelnou cestou z venezuelské krize, a jedná s mezinárodními a 
regionálními partnery prostřednictvím Mezinárodní kontaktní skupiny pro Venezuelu; 
vzhledem k tomu, že předchozí pokusy o řešení krize prostřednictvím jednání a dialogu 
nepřinesly hmatatelné výsledky;

L. vzhledem k tomu, že na rozdíl od Limské skupiny nebo mechanismu z Montevidea je 
Mezinárodní kontaktní skupina pro Venezuelu jedinou politickou iniciativou, která má 
přístup ke všem zainteresovaným stranám ve Venezuele, a to jak v regionu, tak co se 
týče mezinárodního společenství; vzhledem k tomu, že skupina v současné době usiluje 
o vytvoření „pracovní skupiny pro provádění mezinárodní pomoci“, která by působila 
pod vedením OSN, aby bylo zaručeno, že humanitární pomoc bude poskytována 
specializovanými subjekty v souladu s mezinárodními zásadami a při striktním 
uplatňování přístupu založeného na potřebách;  vzhledem k tomu, že cílem je zajistit a 
vytvořit větší prostor pro poskytování neutrální a nestranné pomoci lidem v nouzi, v 
souladu s mezinárodně dohodnutými zásadami;

M. vzhledem k tomu, že mezinárodní kontaktní skupina vytvořila také „pracovní skupinu 
pro volby“, které pomáhají odborníci na volby; vzhledem k tomu, že mají-li se konat 
svobodné a spravedlivé volby, musí být nejdříve zvoleni noví členové do venezuelských 
institucí, které hrají klíčovou úlohu v dohledu nad těmito volbami, zejména tedy do 
národní volební rady a nejvyššího soudu, ale také do dalších potenciálních institucí, 
jako je Generální kontrolní úřad; vzhledem k tomu, že další důležitý krok spočívá v 
obnovení práv všech vedoucích politických činitelů a stran na kandidaturu a účast ve 
volbách;

N. vzhledem k tomu, že v posledních dnech venezuelské bezpečnostní síly zadržely 
několik členů kabinetu prozatímního prezidenta Juana Guaidóa, včetně jeho rodinných 
příslušníků, s cílem oslabit jeho politické okolí; vzhledem k tomu, že dne 21. března 
2019 venezuelské bezpečnostní síly zadržely vedoucího kabinetu prezidenta Juana 
Guaidóa Roberta Marrera a násilně vnikly do domu člena národního shromáždění za 
stát Táchira Sergia Vergary, bez ohledu na jeho poslaneckou imunitu;

1. vyjadřuje solidaritu a plnou podporu venezuelskému lidu, který trpí důsledky závažné 
humanitární a politické krize;

2. připomíná svůj dřívější postoj spočívající v kategorickém odmítnutí veškerých návrhů 
nebo pokusů řešit krizi způsoby, při nichž by mohlo dojít k násilí či vojenskému zásahu; 
opětovně vyjadřuje svůj předchozí postoj, že jediným udržitelným východiskem ze 
stávající patové politické situace a závažné sociální a humanitární krize, kterou tato 
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situace vyvolala, je mírové, demokratické a inkluzivní řešení;

3. vyjadřuje plnou podporu Národnímu shromáždění, které je legitimním a demokratickým 
orgánem Venezuely a jehož pravomoci je nutné obnovit a respektovat, včetně výsad a 
zajištění bezpečnosti jeho členů; znovu vyjadřuje uznání a respekt vůči ústavní úloze 
Národního shromáždění;  podporuje žádost Meziamerické komise pro lidská práva o 
přijetí preventivních opatření na ochranu členů Národního shromáždění;

4. vyzývá k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění všech osob, které byly zadrženy 
na základě toho, že jsou rodinnými příslušníky prozatímního prezidenta Juana Guaidóa 
či členy jeho týmu; znovu vyzývá venezuelskou vládu, aby okamžitě ukončila represe 
vedoucích politických činitelů, novinářů a členů opozice;

5. žádá Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ), aby i nadále společně s opozicí, 
vládou a mezinárodními a regionálními aktéry v rámci Mezinárodní kontaktní skupiny 
usilovala o dosažení dvou hlavních cílů, a sice doručení humanitární pomoci do 
Venezuely v souladu s mezinárodně dohodnutými zásadami a dosažení společného 
porozumění mezi hlavními dotčenými aktéry, pokud jde o faktory, které umožní mírové 
řešení stávající krize, a způsoby, jakými může země docílit mírového a demokratického 
řešení prostřednictvím konání nových, důvěryhodných voleb;

6. vyzývá ESVČ, aby aktivně prosazovala dohodu o doručení humanitární pomoci a 
zajistila, aby tato pomoc byla dodávána prostřednictvím OSN v souladu s  mezinárodně 
dohodnutými zásadami; je pro vytvoření „pracovní skupiny pro provádění mezinárodní 
pomoci“ a připomíná, že již dříve vyzýval k zajištění co nejrychlejšího poskytnutí 
humanitární pomoci do země, aby se zmírnilo utrpení jejích obyvatel; vyzývá orgány 
EU, aby učinily vše, co je v jejich silách, k zajištění toho, že pomoc EU bude 
poskytována přímo na místě, a odsuzuje venezuelskou vládu za to, že neumožnila 
doručení humanitární pomoci do země, a ignorovala tak potřeby svých obyvatel;

7. doporučuje, aby ESVČ zaměřila své úsilí na dosažení maximální podpory ze strany 
zemí v regionu a usilovala o aktivní zapojení OSN pokaždé, kdy se bude jednat o 
humanitární pomoc a politická ujednání, která mají vyřešit krizi ve Venezuele;

8. uznává klíčovou úlohu kubánských orgánů, pokud jde o řešení regionálních krizí v 
minulosti, a vyzývá ESVČ, aby společně s Kubou hledaly způsoby, jak vytvořit 
podmínky pro mírové, demokratické a diplomatické řešení této krize;

9. podporuje činnost pracovní skupiny pro volby působící v rámci Mezinárodní kontaktní 
skupiny a žádá všechny strany, aby spolupracovaly na vytvoření opatření na budování 
důvěry, jako je propuštění politických vězňů, zrušení zákazu týkajícího se opozičních 
politiků a vytvoření vyvážené Národní volební rady;  očekává, že jakmile budou 
vytvořeny příznivé podmínky a otevřou se možnosti politického, demokratického a 
mírového řešení krize, měl by být zahájen mediační proces v zájmu nastolení 
politického dialogu mezi Venezuelany, který je jediným možným řešením této krize;

10. vyzývá venezuelské orgány, aby zahájily vyšetřování událostí, které se staly ve dnech 
23. a 24. února, aby bylo možné objasnit, kdo nese odpovědnost za údajné oběti z řad 
pemónské komunity původního obyvatelstva; podporuje žádost o přijetí preventivních 
opatření na ochranu členů pemónské komunity, kterou Meziamerické komisi pro lidská 
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práva adresovalo Národního shromáždění;

11. oceňuje práci, kterou vykonaly mezinárodní organizace, občanské platformy a 
zdravotničtí pracovníci při poskytování pomoci zaměřené na zmírnění situace; 
podporuje žádost o přijetí preventivních opatření na ochranu zdravotníků, kterou 
Meziamerické komisi pro lidská práva adresovalo Národního shromáždění, a připomíná 
venezuelské vládě, že by měla chránit humanitární organizace a jejich pracovníky 
působící v terénu;

12. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni 
Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, 
legitimnímu prozatímnímu prezidentovi republiky a Národnímu shromáždění 
Bolívarovské republiky Venezuela, vládám a parlamentům Limské skupiny, Evropsko-
latinskoamerickému parlamentnímu shromáždění a generálnímu tajemníkovi 
Organizace amerických států.


