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Resolucija Evropskega parlamenta o izrednih razmerah v Venezueli
(2019/2628(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, z 
dne 25. oktobra 2018 o razmerah v Venezueli3 ter z dne 31. januarja 2019 o razmerah v 
Venezueli4,

– ob upoštevanju izjave visoke predstavnice z dne 24. februarja 2019 v imenu EU o 
nedavnih dogodkih v Venezueli,

– ob upoštevanju izjave podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje 
zadeve in varnostno politiko z dne 26. januarja 2019 v imenu EU o razmerah v 
Venezueli,

– ob upoštevanju izjave podpredsednice/visoke predstavnice z dne 10. januarja 2019 v 
imenu EU o novem mandatu predsednika Madura,

– ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A. ker se Venezuela sooča z doslej največjo krizo, ki ima več razsežnosti, je posledica 
politične krize in negativno vpliva na vse več Venezuelcev;

B. ker je po podatkih Urada visokega komisarja Združenih narodov za begunce (UNHCR) 
od leta 2014 več kot tri milijone Venezuelcev pobegnilo iz države; ker je za njihov beg 
iz Venezuele kriva predvsem humanitarna kriza, številni pa so pobegnili tudi zaradi 
vladnega zatiranja, ki je vzrok za več tisoč samovoljnih aretacij, pregon več sto 
civilistov, za katerega so odgovorna vojaška sodišča, ter mučenje in druge zlorabe 
pridržanih;

C. ker se Venezuelci soočajo s hudim pomanjkanjem zdravil, medicinske opreme in hrane, 
kar resno ogroža njihovo pravico do zdravja in hrane ter vodi k višji stopnji umrljivosti 
mater in otrok, izjemnemu porastu nalezljivih bolezni ter visoki stopnji neustrezne 
prehranske varnosti in podhranjenosti otrok;

D. ker sistem ne priznava mednarodne humanitarne krize, zaradi tega pa so se napetosti 
prejšnji mesec le še stopnjevale; ker se poroča o nemirih, nasilnih dejanjih in vse 
večjem številu žrtev, zlasti na obmejnih območjih, kar je skrb vzbujajoče;

E. ker so se zaradi izpada električne energije po vsej državi v začetku marca dodatno 

1 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0199.
2 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0313.
3 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0436.
4 Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0061.
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poslabšale zdravstvene storitve ter preskrba s hrano in pitno vodo;

F. ker so obveščevalni agenti pod krinko 21. marca 2019 aretirali Roberta Marrera, ki je 
glavni pomočnik in vodja osebja venezuelskega začasnega predsednika Juana Guaidója; 
ker je Marrero obtožen načrtovanja sabotaž zoper uradnike in terorizma;

G. ker je bil nemški novinar Billy Six sredi novembra 2018 domnevno aretiran in pridržan 
v vojaškem zaporu zaradi obtožb vohunstva, uporništva in kršenja varnostnih območij; 
ker so ga 15. marca 2019 pod določenimi pogoji izpustili in mu dovolili, da zapusti 
državo; ker je bilo samo v letu 2019 pridržanih najmanj 19 novinarjev; ker se je 
15. marca 2019 poročalo, da so venezuelskega dopisnika poljskega časopisa Gazeta 
Wyborcza Tomasza Surdela grobo napadli v Caracasu med vožnjo, za to pa naj bi bile 
domnevno odgovorne posebne sile venezuelske nacionalne policije;

H. ker je venezuelska vlada 6. marca nemškemu veleposlaniku naložila, naj zapusti državo 
in ga obtožila „sistematičnega vmešavanja v notranje zadeve“;

I. ker so se mednarodni in regionalni partnerji, tudi EU, zavezali, da bodo pomagali pri 
vzpostavitvi pogojev za miren, verodostojen in vključujoč politični proces med 
najpoglavitnejšimi akterji v Venezueli;

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

K. ker sta 23. marca 2019 na glavnem letališču v Venezueli pristali dve ruski vojaški letali, 
ki naj bi domnevno prepeljali več deset vojakov in velike količine opreme;

1. je močno zaskrbljen zaradi nadaljnjega poslabšanja razmer v Venezueli; znova izraža 
solidarnost z venezuelskim narodom;

2. ponovno priznava Juana Guaidója kot legitimnega začasnega predsednika Bolivarske 
republike Venezuele ter izraža polno podporo njegovemu načrtu; ponovno poudarja, da 
popolnoma podpira narodno skupščino, ki je edini legitimni demokratični organ 
Venezuele in katerega pooblastila je treba znova uveljaviti in spoštovati;

3. odločno poziva organe kazenskega pregona in varnostne organe, naj se vzdržijo nasilja, 
preprečijo uporabo sile in omogočijo dostavo humanitarne pomoči; obsoja dejstvo, da 
nezakonite oborožene skupine ustrahujejo civiliste in politike, ki razdeljujejo pomoč;

4. pozdravlja dejstvo, da je Evropska unija v preteklem letu za humanitarno in razvojno 
pomoč že namenila več kot 60 milijonov EUR, ter poziva EU in njene države članice, 
naj bodo temu zavezane tudi v prihodnje;

5. obsoja aretacijo Roberta Marrera in poziva k njegovi takojšnji izpustitvi;

6. pozdravlja izpustitev nemškega novinarja Billyja Sixa; obsoja pridržanje številnih 
drugih novinarjev, ki so poročali o razmerah v Venezueli, in poziva k njihovi takojšnji 
izpustitvi; obsoja nasilni napad na poljskega novinarja Tomasza Surdela in venezuelske 
oblasti poziva, naj napad takoj preišče in identificira odgovorne zanj;

7. obsoja izgon nemškega veleposlanika iz Venezuele;
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8. ponovno poziva k svobodnim, preglednim in verodostojnim predsedniškim volitvam, ki 
bodo temeljile na dogovorjenem koledarju, enakih pogojih za vse akterje, preglednosti 
in mednarodnem opazovanju;

9. 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.


