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Resolucija Evropskega parlamenta o izrednih razmerah v Venezueli
(2019/2628(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 1(2) Poglavja 1 Ustanovne listine OZN iz leta 1945, kjer je 
izražen cilj „razvijati prijateljske odnose med narodi, ki temeljijo na spoštovanju načela 
enakopravnosti in samoodločbe narodov, in izvajati druge ustrezne ukrepe za utrditev 
miru na svetu“,

– ob upoštevanju 1. člena Mednarodnega pakta o političnih in državljanskih pravicah ter 
1. člena Mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, ki 
navajata, da imajo vsi narodi pravico do samoodločbe ter da si s to pravico svobodno 
določajo svoj politični status in svobodno zagotavljajo svoj ekonomski, socialni in 
kulturni razvoj,

– ob upoštevanju načela nevmešavanja iz Ustanovne listine OZN,

– ob upoštevanju člena 2(4) Poglavja 1 Ustanovne listine OZN, v katerem je zapisano, naj 
se članice v mednarodnih odnosih vzdržujejo groženj s silo ali uporabe sile zoper 
ozemeljsko celovitost ali politično neodvisnost katere koli države ali drugega tovrstnega 
ravnanja, ki ni skladno s cilji Organizacije združenih narodov,

– ob upoštevanju dodatne zaskrbljenosti zaradi poskusov vmešavanja v zadeve, ki so po 
svoji naravi v notranji pristojnosti Bolivarske republike Venezuele in kršijo določbe 
člena 2(7) Poglavja 1 Ustanovne listine OZN,

– ob upoštevanju Splošne deklaracije človekovih pravic iz leta 1948,

– ob upoštevanju izjave z vrha voditeljev držav in vlad Skupnosti latinskoameriških in 
karibskih držav (CELAC) ter EU z dne 10. in 11. junija 2015, v kateri so podpisnice 
potrdile svojo zavezanost vsem ciljem in načelom, zapisanim v Ustanovni listini OZN, 
ter svojo podporo vsem prizadevanjem za ohranjanje suverene enakosti vseh držav in 
spoštovanje njihove ozemeljske celovitosti in politične neodvisnosti,

– ob upoštevanju venezuelske ustave,

– ob upoštevanju izjave Latinskoameriškega parlamenta, zlasti njegove zavrnitve 
vsakršnega poskusa zunanjega vmešavanja, neposrednega ali posrednega, v notranje 
zadeve Bolivarske republike Venezuele in njegovih pozivov h konstruktivnemu dialogu,

– ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A. ker je predsednik Nicolás Maduro Moros 10. januarja 2019 legitimno in v skladu z 
ustavo prevzel predsedstvo republike za obdobje 2019–2025;

B. ker so se predsedniške volitve izvedle na prošnjo opozicije; ker opozicija v zadnjem 
trenutku ni podpisala političnega in volilnega sporazuma, pripravljenega v 
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Dominikanski republiki, pri katerem je posredoval nekdanji španski predsednik vlade 
José Luis Rodriguez Zapatero;

C. ker so volitve potekale pod enakimi, poštenimi in preglednimi pogoji, pod nadzorom 
uravnoteženega nacionalnega volilnega sveta in so nudile zadostna zagotovila za vse 
udeležence;

D. ker je bilo na volitvah v Venezueli na povabilo ustreznih venezuelskih oblasti prisotnih 
200 neodvisnih mednarodnih opazovalcev, med njimi nekdanji španski predsednik 
vlade José Luis Rodriguez Zapatero, nekdanji ciprski minister za zunanje zadeve 
Marcos Cipriani in nekdanji predsednik francoskega senata Jean-Pierre Bel;

E. ker je Nicolás Maduro volitve 20. maja 2018 dobil z 68 % glasov;

F. ker bo enostransko priznanje Juana Guaidója za predsednika s strani ZDA, nekaterih 
držav članic EU in skupine iz Lime, če ne omenjamo groženj z intervencijo in poskusov 
državnih udarov, zgolj dodatno podžgalo sedanje razmere;

G. ker se tako imenovana humanitarna pomoč zlorablja in izkorišča za politične namene; 
ker mora biti humanitarna pomoč skladna z mednarodnima načeloma nevtralnosti in 
neodvisnosti;

H. ker bo sedanji politični zastoj Venezuelcem povzročil le več trpljenja;

I. ker je nujno treba obvladati sedanje razmere v Venezueli in poiskati rešitev zanje s 
pogajanji na podlagi dialoga in miroljubnih sredstev;

J. ker ZDA neprenehoma kršijo Ustanovno listino OZN in mednarodno pravo, oziroma ju 
ne upoštevajo, zlasti ne načela nevmešavanja;

K. ker so ZDA in EU uvedle sankcije proti Venezueli;

1. izraža solidarnost z venezuelskim ljudstvom; želi spomniti, da imajo vsi narodi pravico 
do samoodločbe ter da si s to pravico svobodno določajo svoj politični status in 
svobodno zagotavljajo svoj ekonomski, socialni in kulturni razvoj; zavrača vse napade 
na venezuelsko demokracijo in suverenost;

2. je še vedno prepričan, da je edina rešitev za sedanjo krizo usmeriti sile v dialog med 
venezuelsko vlado in opozicijo in da je politični dialog še vedno edina pot do miru v 
Venezueli in okoliški regiji; podpira vse pobude, namenjene doseganju politične rešitve 
za razmere, v katerih so danes Venezuelci, z resničnim in vključujočim procesom 
nacionalnega dialoga, tudi mehanizem iz Montevidea;

3. poziva k spoštovanju Ustanovne listine OZN, mednarodnega prava in načel 
nevmešavanja ter multilateralizma;

4. poziva k razrešitvi sedanjih razmer v Bolivarski republiki Venezueli z miroljubnimi 
sredstvi, v okviru nacionalne ustave ter ob polnem spoštovanju njene suverenosti, 
ozemeljske celovitosti in pravice venezuelskega naroda do samoodločbe; pozdravlja 
pozive generalnega sekretarja OZN v zvezi s tem; 



PE637.671v01-00 4/4 RE\1180894SL.docx

SL

5. ostro obsoja enostransko priznanje Juana Guaidója kot začasnega predsednika s strani 
ZDA, nekaterih držav članic EU in skupine iz Lime;

6. obsoja grožnje z intervencijo in poskuse državnih udarov, ki so povsem nesprejemljivi 
in bodo zgolj dodatno podžgali sedanje razmere;

7. obžaluje sedanjo zlorabo in izkoriščanje tako imenovane humanitarne pomoči za 
politične namene; opozarja, da je treba humanitarno pomoč dodeliti v skladu z 
mednarodnima načeloma nevtralnosti in neodvisnosti;

8. poudarja, da je sedanji politični zastoj nevzdržen in bo Venezuelcem povzročil le več 
trpljenja;

9. izraža zaskrbljenost zaradi resne nevarnosti, da bo prišlo do državljanske vojne, in 
morebitnih učinkov prelivanja v ostali Latinski Ameriki;

10. poziva ZDA in EU, naj odpravijo gospodarske in finančne sankcije proti Venezueli, ki 
večajo težave, s katerimi se sooča prebivalstvo, in naj spoštujejo mednarodno pravo ter 
človekove pravice;

11. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladi 
Bolivarske republike Venezuele, parlamentu Mercosurja, Evro-latinskoameriški 
parlamentarni skupščini ter latinskoameriškim regionalnim organom, med katerimi so 
Zveza južnoameriških držav (UNASUR), Bolivarska zveza za narode naše Amerike 
(ALBA) in Skupnost latinskoameriških in karibskih držav (CELAC).


