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B8-0227/2019

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația de urgență din Venezuela
(2019/2628(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la situația din Venezuela, în 
special cea din 3 mai 2018 referitoare la alegerile din Venezuela1, cea din 5 iulie 2018 
referitoare la criza migrației și situația umanitară din Venezuela și din zona frontierelor 
sale terestre cu Columbia și Brazilia2, cea din 25 octombrie 2018 referitoare la situația 
din Venezuela3 și cea din 31 ianuarie 2019 referitoare la situația din Venezuela4,

– având în vedere Declarația Înaltului Reprezentant în numele UE din 24 februarie 2019, 
referitoare la ultimele evenimente din Venezuela,

– având în vedere declarația din 26 ianuarie 2019 a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), în 
numele UE, privind situația din Venezuela,

– având în vedere declarația din 10 ianuarie 2019 a VP/ÎR, în numele UE, referitoare la 
noul mandat al președintelui Maduro,

– având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât, ca rezultat al crizei politice, Venezuela se confruntă cu o criză 
multidimensională fără precedent care afectează un număr din ce în ce mai mare de 
cetățeni ai țării;

B. întrucât, potrivit Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați, peste trei 
milioane de venezueleni au părăsit țara din 2014; întrucât exodul populației din 
Venezuela a fost provocat în mare parte de o criză umanitară, dar mulți venezueleni au 
părăsit țara din cauza acțiunilor severe ale guvernului care au condus la mii de arestări 
arbitrare, urmărirea penală de către tribunale militare a sute de civili și la acte de tortură 
și alte forme de abuz asupra deținuților;

C. întrucât venezuelenii se confruntă cu o penurie gravă de medicamente, de materiale 
medicale și de alimente, care le subminează în mod grav drepturile la sănătate și la 
alimente și conduc la creșterea nivelului mortalității materne și infantile, cu creșteri 
dramatice ale bolilor infecțioase și cu niveluri ridicate de insecuritate alimentară și de 
malnutriție a copiilor;

D. întrucât regimul a refuzat să admită că situația de urgență umanitară internațională a 
generat luna trecută o escaladare a tensiunilor; întrucât s-au relatat cazuri îngrijorătoare 

1 Texte adoptate, P8_TA(2018)0199.
2 Texte adoptate, P8_TA(2018)0313.
3 Texte adoptate, P8_TA(2018)0436.
4 Texte adoptate, P8_TA(2019)0061.
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de tulburări, acte de violență și un număr în creștere al victimelor, în special în zonele 
de frontieră;

E. întrucât pana de electricitate de pe întreg teritoriul țării de la începutul lunii martie a 
deteriorat și mai mult serviciile de sănătate și aprovizionarea cu alimente și apă curată;  

F. întrucât la 21 martie 2019 agenți ai serviciilor de informații mascați l-au arestat pe 
Roberto Marrero, șeful de cabinet și unul din principalii asistenți ai președintelui 
interimar venezuelean, Juan Guaidó; întrucât Marrero este acuzat că planifică „acte de 
sabotaj” împotriva unor funcționari și este acuzat de terorism;

G. întrucât se pare că la mijlocul lunii noiembrie 2018, un jurnalist german a fost arestat și 
deținut într-o închisoare militară, fiind acuzat de spionaj, rebeliune și încălcarea zonelor 
de securitate; întrucât jurnalistul a fost eliberat condiționat la 15 martie 2019 și i s-a 
permis să părăsească țara întrucât numai în 2019 au fost reținuți cel puțin 19 de 
jurnaliști; întrucât, potrivit relatărilor, la 15 martie 2019, Tomasz Surdel, 
corespondentul ziarului polonez Gazeta Wyborcza, a fost victima unui atac violent 
comis probabil de Forțele Speciale de Acțiune Speciale ale Poliției Naționale din 
Venezuela, în timp ce era la volanul mașinii sale în Caracas;

H. întrucât, la 6 martie 2019, guvernul venezuelean a ordonat ambasadorului german să 
părăsească țara, acuzându-l de acte recurente de interferență în afacerile interne;

I. întrucât partenerii internaționali și regionali, inclusiv UE, s-au angajat să ajute la crearea 
unor condiții care să asigure un proces politic pașnic, credibil și cuprinzător pentru toate 
părțile relevante din Venezuela;

J. întrucât UE a solicitat în repetate rânduri reinstaurarea democrației și a statului de drept 
în Venezuela prin intermediul unui proces politic credibil;

K. întrucât, la 23 martie 2019, două avioane militare ruse au aterizat pe aeroportul principal 
din Venezuela, transportând, potrivit relatărilor, zeci de trupe și cantități mari de 
echipamente;

1. este profund îngrijorat de agravarea situației din Venezuela; își exprimă din nou 
solidaritatea cu poporul venezuelean;

2. reiterează recunoașterea lui Juan Guaió ca președinte interimar legitim al Republicii 
Bolivariene a Venezuelei și își exprimă sprijinul deplin pentru foaia sa de parcurs; își 
reiterează sprijinul deplin pentru Adunarea Națională, care constituie unicul organism 
democratic legitim al Venezuelei, ale cărei competențe trebuie restabilite și respectate;

3. solicită cu fermitate ca organismele de aplicare a legii și organismele de securitate să 
dea dovadă de reținere, să evite utilizarea forței și să permită intrarea ajutorului 
umanitar; condamnă utilizarea de grupuri armate neregulamentare pentru intimidarea 
populației civile și a legiuitorilor care s-au mobilizat în vederea distribuirii de ajutoare;

4. salută faptul că UE a angajat deja peste 60 de milioane de euro sub formă de ajutor 
umanitar și ajutor pentru dezvoltare în ultimul an și invită UE și statele sale membre să-
și mențină acest angajament în viitor;
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5. condamnă arestarea lui Roberto Marrero și solicită eliberarea sa imediată;

6. salută eliberarea jurnalistului german Billy Six; condamnă încarcerarea mai multor alți 
jurnaliști care au scris despre situația din Venezuela și solicită eliberarea lor imediată; 
condamnă agresiunea violentă care a avut ca țintă jurnalistul polonez Tomasz Surdel și 
invită autoritățile din Venezuela să ancheteze imediat atacul și să identifice persoanele 
responsabile;

7. condamnă expulzarea ambasadorului german din Venezuela;

8. își reiterează apelul pentru alegeri prezidențiale libere, transparente și credibile, bazate 
pe un calendar convenit, condiții egale pentru toți actorii, transparență și observare 
internațională;

9. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate, președintelui interimar legitim al Republicii și al 
Adunării Naționale a Republicii Bolivariene a Venezuelei, guvernelor și parlamentelor 
statelor membre ale Grupului de la Lima, Adunării Parlamentare Euro-Latinoamericane, 
precum și Secretarului General al Organizației Statelor Americane.


