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Resolução do Parlamento Europeu sobre a situação de emergência na Venezuela
(2019/2628(RSP))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta as suas resoluções anteriores sobre a Venezuela, em particular as de 27 
de fevereiro de 2014 sobre a situação na Venezuela1, de 18 de dezembro de 2014 sobre 
a perseguição da oposição democrática na Venezuela2, de 12 de março de 2015 sobre a 
situação na Venezuela3, de 8 de junho de 2016 sobre a situação na Venezuela4, de 27 de 
abril de 2017 sobre a situação na Venezuela5, de 8 de fevereiro de 2018 sobre a situação 
na Venezuela6, de 3 de maio de 2018 sobre as eleições na Venezuela7, de 5 de julho de 
2018 sobre a crise migratória e a situação humanitária na Venezuela e na sua fronteira 
terrestre com a Colômbia e o Brasil8, de 25 de outubro de 2018 sobre a situação na 
Venezuela9, e de 31 de janeiro de 2019 sobre a situação na Venezuela10,

– Tendo em conta o mandato do Grupo de Contacto Internacional para a Venezuela, 
aprovado pelo Secretariado-Geral do Conselho em 30 de janeiro de 2019,

– Tendo em conta as observações formuladas em 7 de fevereiro de 2019 pela Alta 
Representante/Vice-Presidente, Federica Mogherini, na conferência de imprensa que se 
seguiu à reunião inaugural do Grupo de Contacto Internacional para a Venezuela,

– Tendo em conta as observações formuladas em 12 de março de 2019 pelo Comissário 
da Cooperação Internacional e Desenvolvimento, Neven Mimica, em nome da 
Vice-Presidente/Alta Representante, Federica Mogherini, sobre a situação na 
Venezuela,

– Tendo em conta a declaração, de 21 de março de 2019, do porta-voz sobre os recentes 
acontecimentos na Venezuela,

– Tendo em conta a Decisão (PESC) 2018/1656 do Conselho, de 6 de novembro de 2018, 
que altera a Decisão (PESC) 2017/2074 relativa a medidas restritivas tendo em conta a 
situação na Venezuela11, que prorroga até 14 de novembro de 2019 as medidas 
restritivas específicas atualmente em vigor,

– Tendo em conta a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948,

1 JO C 285 de 29.8.2017, p. 145.
2 JO C 294 de 12.8.2016, p. 21.
3 JO C 316 de 30.8.2016, p. 190.
4 JO C 86 de 6.3.2018, p. 101.
5 JO C 298 de 23.8.2018, p. 137.
6 JO C 463 de 21.12.2018, p. 61.
7 Textos Aprovados, P8_TA(2018)0199.
8 Textos Aprovados, P8_TA(2018)0313.
9 Textos Aprovados, P8_TA(2018)0436.
10 Textos Aprovados, P8_TA(2019)0061.
11 JO L 276 de 7.11.2018, p. 10.
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– Tendo em conta a Carta Democrática Interamericana, aprovada em 11 de setembro de 
2001,

– Tendo em conta o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos,

– Tendo em conta o Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e 
Culturais,

– Tendo em conta o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional (TPI),

– Tendo em conta a Constituição da Venezuela,

– Tendo em conta o relatório da Assembleia Nacional da Venezuela sobre os 
acontecimentos ocorridos na fronteira venezuelana durante uma tentativa para levar 
ajuda humanitária para o país12,

– Tendo em conta o artigo 123.º, n.º 2, do seu Regimento,

A. Considerando que a situação em termos de direitos humanos, democracia e Estado de 
direito na Venezuela continua a deteriorar-se; que um número crescente de pessoas 
continua a abandonar a Venezuela por diversas razões, incluindo a insegurança e a 
violência, as violações dos direitos humanos e a deterioração do Estado de direito, a 
falta de alimentos, de medicamentos ou de acesso a serviços sociais essenciais, a perda 
de rendimentos e o aumento das taxas de pobreza;

B. Considerando que, segundo o Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Direitos 
Humanos (ACDH), a pobreza atinge 87 % da população venezuelana e o nível de 
pobreza extrema ascende a 61,2 %; que, em 2018, um estudo realizado a nível nacional 
por três prestigiadas universidades venezuelanas concluiu que 80 % dos agregados 
familiares venezuelanos estavam em situação de insegurança alimentar e que, em 2017, 
cada um dos inquiridos tinha perdido, em média, 11 kg;

C. Considerando que, na sequência do convite do Presidente interino, Juan Guaidó, os 
Estados Unidos tentaram, em 23 de fevereiro, enviar ajuda humanitária no valor de 
20 milhões de dólares para a Venezuela, através das suas fronteiras com a Colômbia e o 
Brasil, mas sem êxito; que o Governo da Venezuela encerrou as suas fronteiras com os 
países vizinhos 48 horas antes da intervenção acima referida; que a Venezuela bloqueou 
igualmente as viagens marítimas entre a Venezuela e a vizinha Curaçau, ilha das 
Caraíbas neerlandesas, onde também se armazenava ajuda; que, na sua declaração 
conjunta, o Comité Internacional da Cruz Vermelha e o Movimento do Crescente 
Vermelho declararam que não podiam participar, invocando os seus princípios 
fundamentais de imparcialidade, neutralidade e independência;

D. Considerando que, em 28 de janeiro de 2019, os Estados Unidos adotaram um novo 
conjunto de sanções contra a Petróleos de Venezuela S.A. (PdVSA); que, até 28 de abril 
de 2019, os cidadãos norte-americanos foram autorizados a participar em todas as 

12 República Bolivariana da 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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operações e atividades relacionadas com a compra e importação de petróleo e produtos 
petrolíferos da PdVSA; que, após o termo do período de liquidação de 90 dias, a menos 
que tenham autorização do serviço de controlo de bens estrangeiros dos Estados Unidos 
(Office of Foreign Assets Control – OFAC) , os cidadãos norte-americanos não serão 
autorizados a comprar petróleo ou produtos petrolíferos à PdVSA ou a qualquer outra 
entidade que esta detenha, direta ou indiretamente; que, antes destes acontecimentos, os 
Estados Unidos recebiam aproximadamente 40 % das exportações venezuelanas e eram 
o maior cliente e pagador em numerário do PdVSA e uma importante fonte de fatores 
de produção; que, em 31 de janeiro de 2019, ao referir-se à Venezuela, o Relator 
Especial das Nações Unidas sobre o impacto negativo das medidas coercivas unilaterais 
afirmou que a coação, militar ou económica, nunca deve ser utilizada para procurar uma 
mudança de governo num Estado soberano e que o recurso a sanções por potências 
estrangeiras para derrubar um governo eleito viola todas as normas do direito 
internacional13;

E. Considerando que, em 7 de março de 2019, um apagão elétrico a nível nacional 
provocou o caos em todo o país, paralisou aeroportos e hospitais e cortou os serviços 
telefónicos e de Internet, para além do abastecimento de água; que, segundo a Câmara 
de Comércio da Maracaibo, cerca de 500 empresas foram saqueadas durante o apagão e 
inúmeras pessoas ficaram feridas nos confrontos entre saqueadores, agentes de 
segurança, membros de gangues e forças de segurança;

F. Considerando que o apagão piorou a situação das infraestruturas de saúde do país e 
ameaçou a saúde pública e a segurança da população; que a escassez de medicamentos e 
de material médico, o encerramento de serviços básicos em estabelecimentos de saúde e 
a emigração de trabalhadores do setor da saúde conduziram a um declínio progressivo 
da capacidade operacional dos serviços de saúde;

G. Considerando que é difícil quantificar o impacto da crise na saúde pública, uma vez que 
o Ministério da Saúde venezuelano deixou de publicar estatísticas de saúde pública 
fundamentais em 2016; que, entre 2012 e 2016, a mortalidade infantil aumentou 63 % e 
a mortalidade materna mais do que duplicou; que, desde 2016, os surtos de doenças 
evitáveis por vacinação, como o sarampo e a difteria, se propagaram por toda a região; 
que, entre 2016 e 2017, a Venezuela teve a maior taxa de aumento de casos de malária 
no mundo e que, em 2015, as taxas de tuberculose foram as mais elevadas do país em 
40 anos; que, entre 2017 e 2018, o tratamento da maioria dos doentes infetados com 
VIH foi interrompido devido à falta de medicamentos14;

H. Considerando que os surtos e a propagação das epidemias de doenças infecciosas 
associadas à deterioração dos serviços básicos de saúde pública ameaçam a saúde do 
país e da região, que acolhe 90 % dos 3 milhões de migrantes venezuelanos que 
migraram desde 2015; que o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados 
(ACNUR) prevê que o número de migrantes se eleve a 5 milhões até ao final de 2019, 
caso a situação se mantenha;

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

14 Fonte: 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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I. Considerando que, em 18 de fevereiro de 2019, foi recusado o acesso ao país a três 
deputados ao Parlamento Europeu do Grupo PPE; que, em 7 de março de 2019, foram 
dadas ao Embaixador alemão na Venezuela 48 horas para abandonar o país;

J. Considerando que, em 31 de janeiro de 2019, o Conselho Europeu decidiu criar o Grupo 
de Contacto Internacional para a Venezuela; que, de acordo com o seu mandato, este 
Grupo tem por objetivo promover, num prazo limitado de 90 dias, um entendimento 
comum e uma abordagem mais concertada entre os principais atores internacionais 
sobre a situação na Venezuela, tendo em vista encontrar uma solução pacífica e 
democrática para a atual crise através da realização de novas eleições, com todas as 
garantias de um processo eleitoral livre e justo, supervisionado por observadores 
internacionais independentes, não sendo sua finalidade servir de mediador, mas apoiar 
uma dinâmica política que o grupo possa, subsequentemente, acompanhar e consolidar;

K. Considerando que a UE continua convicta de que uma solução política democrática e 
pacífica é a única saída sustentável da crise venezuelana e está a dialogar com os 
parceiros internacionais e regionais através do Grupo de Contacto Internacional para a 
Venezuela; que as anteriores tentativas para resolver a crise através de um processo de 
negociação e diálogo não produziram resultados tangíveis;

L. Considerando que, contrariamente ao Grupo de Lima ou ao Mecanismo de Montevideu, 
o Grupo de Contacto Internacional é a única iniciativa política existente que tem acesso 
a todas as partes interessadas na Venezuela, tanto na região como na comunidade 
internacional; que atualmente envida esforços para criar um «Grupo de trabalho para a 
aplicação da ajuda internacional», que ficará sob a égide das Nações Unidas, a fim de 
garantir a prestação de ajuda humanitária por parte de organismos especializados, em 
conformidade com os princípios internacionais e seguindo uma abordagem estritamente 
baseada nas necessidades; que o seu objetivo consiste em garantir e alargar o espaço 
para a prestação de ajuda neutra e imparcial às pessoas que dela necessitam, de acordo 
com os princípios acordados a nível internacional;

M. Considerando que o Grupo de Contacto Internacional criou igualmente um «Grupo de 
Trabalho sobre Eleições», que é assistido por peritos em eleições; que, tendo em vista a 
realização de eleições livres e justas, os novos membros devem, em primeiro lugar, ser 
nomeados para as instituições venezuelanas que desempenham um papel fundamental 
na supervisão destas eleições, em particular o Conselho Nacional Eleitoral e o Supremo 
Tribunal de Justiça, para além de outras instituições possíveis, como o Tribunal de 
Contas; que outro aspeto fundamental é o de restabelecer os direitos de todos os 
dirigentes e partidos políticos à candidatura e participação nas eleições;

N. Considerando que, nos últimos dias, as forças de segurança da Venezuela detiveram 
vários membros do gabinete do Presidente interino, Juan Guaidó, incluindo membros da 
sua família, num esforço para enfraquecer o seu círculo político; que, em 21 de março 
de 2019, as forças de segurança da Venezuela detiveram o Chefe de Gabinete de Juan 
Guaidó, Roberto Marrero, e entraram à força na casa de Sergio Vergara, membro da 
Assembleia Nacional do Estado de Táchira, desrespeitando a sua imunidade 
parlamentar;

1. Expressa solidariedade e total apoio ao povo da Venezuela, que sofre os efeitos de uma 
grave crise humanitária e política;
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2. Recorda a sua posição anterior de rejeitar categoricamente quaisquer propostas ou 
tentativas de resolução da crise que possam implicar o recurso à violência ou uma 
intervenção militar; reitera as suas anteriores posições, afirmando que uma solução 
pacífica, democrática e inclusiva é a única forma sustentável de sair do atual impasse 
político e da grave crise social e humanitária que este provocou;

3. Reitera o seu pleno apoio à Assembleia Nacional, que é o único órgão democrático 
legítimo da Venezuela e cujos poderes devem ser restabelecidos e respeitados, o que 
inclui as prerrogativas e a segurança dos seus membros; recorda o reconhecimento e o 
respeito do papel constitucional da Assembleia Nacional; apoia o pedido da Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos para que sejam adotadas medidas cautelares a 
favor dos membros da Assembleia;

4. Apela à libertação imediata e incondicional de todas as pessoas detidas pelo facto de 
serem familiares do Presidente interino, Juan Guaidó, ou membros da sua equipa; 
reitera os seus anteriores apelos ao Governo venezuelano para que ponha imediatamente 
termo à repressão de dirigentes políticos, jornalistas e membros da oposição;

5. Solicita que o Serviço Europeu para a Ação Externa (SEAE) continue a trabalhar em 
conjunto com a oposição, o Governo e os intervenientes internacionais e regionais 
através do Grupo de Contacto Internacional, num esforço para alcançar dois objetivos 
principais: em primeiro lugar, apoiar a prestação de ajuda humanitária à Venezuela em 
conformidade com os princípios acordados a nível internacional e, em segundo lugar, 
promover um entendimento comum entre os principais intervenientes sobre os fatores 
que permitirão uma saída pacífica da crise e a forma como o país pode alcançar uma 
solução pacífica e democrática através de novas eleições presidenciais credíveis;

6. Insta o SEAE a promover ativamente um acordo sobre a mobilização da ajuda 
humanitária e a garantir que esta seja canalizada através das Nações Unidas, de acordo 
com os princípios acordados a nível internacional; manifesta o seu apoio ao «Grupo de 
trabalho para a aplicação da ajuda internacional» e recorda os seus anteriores apelos 
para que garanta a entrega urgente de ajuda humanitária ao país, a fim de atenuar o 
sofrimento da população; exorta as instituições da UE a envidarem todos os esforços 
para garantir que a assistência da UE seja prestada no terreno e condena o Governo da 
Venezuela por não permitir a sua entrada no país, apesar das necessidades da 
população;

7. Recomenda que, no âmbito dos seus esforços, o SEAE se empenhe em obter o máximo 
apoio dos países da região e procure granjear a participação ativa das Nações Unidas, 
sempre que que esteja em causa a ajuda humanitária e acordos políticos que visem 
resolver a crise na Venezuela;

8. Reconhece o papel fundamental que as autoridades cubanas desempenharam no passado 
em relação às crises regionais e insta o SEAE a explorar, juntamente com Cuba, a 
abertura de espaços para uma solução pacífica, democrática e negociada para a crise;

9. Apoia as atividades do «Grupo de Trabalho sobre Eleições» do Grupo de Contacto 
Internacional e insta todas as partes a cooperarem no desenvolvimento de medidas 
geradoras de confiança, como a libertação de presos políticos, o levantamento da 
proibição imposta aos políticos da oposição e a criação de um Conselho Nacional 
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Eleitoral equilibrado; espera que, uma vez reunidas as condições favoráveis e abertos 
espaços para a resolução política, democrática e pacífica da crise, seja lançado um 
processo de mediação para o diálogo político entre os venezuelanos como única forma 
possível de resolver a crise;

10. Insta as autoridades venezuelanas a darem início a uma investigação dos 
acontecimentos ocorridos em 23 e 24 de fevereiro de 2019, a fim de apurar 
responsabilidades em relação às alegadas vítimas da comunidade indígena de Pemón; 
apoia o pedido da Assembleia Nacional à Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos para que adote medidas cautelares a favor da comunidade indígena Pemón;

11. Louva o trabalho realizado pelas organizações internacionais, plataformas cívicas e 
profissionais de saúde na prestação de apoio para melhorar a situação; apoia o pedido da 
Assembleia Nacional à Comissão Interamericana de Direitos Humanos para que adote 
medidas cautelares a favor dos profissionais de saúde, e recorda ao Governo 
venezuelano que deve proteger as organizações humanitárias e o seu pessoal no terreno;

12. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, 
à Vice-Presidente da Comissão / Alta Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança, ao Presidente da República interino legítimo e à 
Assembleia Nacional da República Bolivariana da Venezuela, aos governos e 
parlamentos do Grupo de Lima, à Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana e ao 
Secretário-Geral da Organização dos Estados Americanos.


