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B9-0006/2019

Usnesení Evropského parlamentu o situaci ve Venezuele
(2019/2730(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na svá předchozí usnesení o Venezuele, zejména na usnesení ze dne 
3. května 2018 o volbách ve Venezuele1, usnesení ze dne 5. července 2018 o migrační 
krizi a humanitární situaci ve Venezuele a na jejích pozemních hranicích s Kolumbií 
a Brazílií2, usnesení ze dne 25. října 2018 o situaci ve Venezuele3, usnesení ze dne 
31. ledna 2019 o situaci ve Venezuele4 a usnesení ze dne 28. března 2019 
o mimořádné situaci ve Venezuele5,

– s ohledem na zprávu vysoké komisařky OSN pro lidská práva ze dne 4. července 2019 
o Venezuele,

– s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie 
pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o Venezuele ze dne 10. ledna 2019, 
26. ledna 2019, 24. února 2019 a 28. března 2019,

– s ohledem na zprávu Organizace amerických států ze dne 8. března 2019 
o venezuelských migrantech a uprchlících,

– s ohledem na IV. mezinárodní technické zasedání procesu z Quita, které se konalo 
v Buenos Aires ve dnech 4. a 5. července 2019,

– s ohledem na prohlášení Limské skupiny ze dne 30. dubna 2019,

– s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že v letech 2018 až 2019 došlo k výraznému zhoršení politické, 
hospodářské, institucionální, sociální a vícerozměrné humanitární krize; vzhledem 
k tomu, že rostoucí nedostatek léků a potravin, masivní porušování lidských práv, 
hyperinflace, politický útlak, korupce a násilí ohrožují životy lidí 

B. vzhledem k tomu, že tuto zemi ve dnech 19. až 21. června navštívila vysoká komisařka 
pro lidská práva Michelle Bacheletová; vzhledem k tomu, že naléhavě vyzvala 
faktickou vládu Venezuely, aby přijala okamžitá a konkrétní opatření k zastavení 
a nápravě závažného porušování lidských práv, které je v této zemi zdokumentováno;

C. vzhledem k tomu, že více než 7 milionů lidí ve Venezuele potřebuje humanitární 
pomoc; vzhledem k tomu, že faktická Madurova vláda porušuje právo na potraviny, 
včetně povinnosti státu zajistit, aby obyvatelstvo netrpělo hladem; vzhledem k tomu, 

1 Přijaté texty, P8_TA(2018)0199.
2 Přijaté texty, P8_TA(2018)0313.
3 Přijaté texty, P8_TA(2018)0436.
4 Přijaté texty, P8_TA(2019)0061.
5 Přijaté texty, P8_TA(2019)0327.
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že podle Organizace spojených národů trpí 3,7 milionu obyvatel Venezuely 
podvýživou, což má negativní dopad zejména na děti a těhotné ženy; vzhledem k tomu, 
že některé ženy jsou nuceny směňovat sex za jídlo a že jsou v mnoha případech 
vystavovány násilí;

D. vzhledem k zoufalé situaci zdravotnictví v této zemi, kdy nemocnice nemají dostatek 
personálu, vybavení, léků a elektřiny, což od listopadu 2018 do února 2019 vedlo 
k nejméně 1 557 úmrtím; vzhledem k tomu, že ve čtyřech největších městech 
Venezuely včetně Caracasu chybí 60 až 100 % základních léků; vzhledem k tomu, že se 
zvýšila míra mateřské úmrtnosti a že mnoho žen muselo odjet porodit do zahraničí;

E. vzhledem k tomu, že více než 3,4 milionu Venezuelanů muselo ze země uprchnout; 
vzhledem k tomu, že celkový počet Venezuelanů donucených k migraci přesáhne 
koncem roku 2019 číslo 5 milionů, což bude představovat druhou největší migrační 
a uprchlickou krizi na světě;

F. vzhledem k tomu, že v minulém roce a půl bylo během bezpečnostních operací 
ve Venezuele bez soudního procesu zabito téměř 7 000 osob; vzhledem k tomu, že 
úřady v rámci své politiky zaměřené na kontrolu společnosti využívají FAES (speciální 
zásahová jednotka Bolívarově státní policie) a další bezpečnostní síly; vzhledem 
k tomu, že rodinám osob, které byly během protestů popraveny bez řádného soudu, je 
nadále bráněno v uplatňování jejich práva na pravdu, spravedlnost a náhradu škody;

G. vzhledem k tomu, že režim využívá mučení jako systémového nástroje s cílem zastrašit 
a odradit protestující, čímž vytváří atmosféru teroru;

H. vzhledem k tomu, že 22 poslanců včetně předsedy Národního shromáždění bylo 
zbaveno poslanecké imunity; vzhledem k tomu, že 2 poslanci jsou ve vazbě a že 
16 poslanců již vyhledalo ochranu na velvyslanectvích, opustilo zemi nebo se skrývá;

I. vzhledem k tomu, že původní obyvatelé jsou vystavováni násilným a trestným činům; 
vzhledem k tomu, že 63 osob z nich bylo svévolně zadrženo a mučeno, 7 osob zemřelo 
a více než 23 osob bylo zraněno a muselo vyhledat nemocniční ošetření v zahraničí;

J. vzhledem k tomu, že dne 29. června 2019 zemřel ve vazbě Rafael Acosta Arévalo, 
námořní kapitán, který byl zatčen a mučen za údajnou přípravu vraždy Nicoláse 
Madura; vzhledem k tomu, že faktické státní orgány zabavily a po 11 dnů nezákonně 
ukrývaly jeho ostatky a poté je spálily, aniž by respektovaly základní práva jeho rodiny 
a její přání držet za zesnulého smutek;

K. vzhledem k tomu, že dne 2. července přišel o zrak Rufo Chacón, 16letý venezuelský 
chlapec, jehož vládní důstojníci zasáhli do obličeje při protestu kvůli nedostatku 
benzínu;

1. znovu vyjadřuje své hluboké znepokojení nad závažným nouzovým stavem ve 
Venezuele, který vážně ohrožuje životy občanů této země;

2. odsuzuje kruté represe a násilí, jež si vyžádaly mrtvé a zraněné; vyjadřuje solidaritu 
s venezuelským lidem a upřímnou soustrast rodinám a přátelům obětí;
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3. zdůrazňuje přímou odpovědnost Nicoláse Madura a ozbrojených a zpravodajských sil 
ve službách jeho nezákonného režimu za bezhlavé používání násilí s cílem potlačit 
proces přechodu k demokracii a obnovu právního státu ve Venezuele;

4. odsuzuje svévolné praktiky ze strany příslušníků donucovacích orgánů a brutální 
represe ze strany bezpečnostních sil; vyzývá ke zřízení nestranného a nezávislého 
vnitrostátního mechanismu, který by za podpory mezinárodního společenství vyšetřil 
popravy vykonané bez řádného soudu, k nimž došlo během bezpečnostních operací, aby 
bylo zajištěno, že viníci ponesou odpovědnost a že se rodinám obětí dostane nápravy 
a ochrany před zastrašováním a represáliemi; 

5. odsuzuje porušování práva na potraviny a na zdravotní péči; naléhavě vyzývá k zajištění 
dostupných potravin, léčiv a služeb zdravotní péče a přístupu k nim s tím, že bude 
zvláštní pozornost věnována péči o matky a děti;

6. zdůrazňuje, že je nezbytné zastavit, veřejně odsoudit a potrestat veškeré akty 
pronásledování a selektivní represe z politických důvodů a předcházet jim; žádá 
propuštění všech osob, které byly svévolně zbaveny svobody;

7. upozorňuje na stále závažnější migrační krizi v celém regionu a oceňuje úsilí 
a solidaritu sousedních zemí, zejména Kolumbie; žádá Komisi, aby s těmito zeměmi 
nadále spolupracovala, a to nejen prostřednictvím poskytování humanitární pomoci, 
ale také poskytnutím více zdrojů a prostřednictvím rozvojové politiky;

8. poukazuje na to, že současný dialog musí vycházet z plánu, který přijalo venezuelské 
Národní shromáždění; zdůrazňuje, že výlučným cílem dialogu musí být vytvoření 
podmínek, které povedou ke svobodným, transparentním a věrohodným prezidentským 
volbám na základě pevně stanoveného časového harmonogramu, spravedlivých 
podmínek pro všechny aktéry, transparentnosti a přítomnosti důvěryhodných 
mezinárodních pozorovatelů;

9. vyzývá Radu, aby zavedla další sankce zaměřené na zahraniční majetek nezákonných 
státních orgánů a jednotlivců odpovědných za porušování lidských práv a za represe; je 
přesvědčen, že orgány EU musí omezit pohyb těchto osob a jejich nejbližších rodinných 
příslušníků a zmrazit jejich majetek a víza;

10. žádá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci 
a bezpečnostní politiky, aby vedla politiku EU týkající se situace ve Venezuele a aby 
uvedla kontaktní skupinu do souladu s Limskou skupinou, která zastupuje demokratické 
země tohoto regionu;

11. plně podporuje vyšetřování Mezinárodního trestního soudu týkající se rozsáhlých 
zločinů a aktů represe, jichž se dopouští venezuelský režim; naléhavě vyzývá EU, aby 
se připojila k iniciativě smluvních stran MTS, jejímž cílem je vyšetřit zločiny proti 
lidskosti spáchané faktickou Madurovou vládou a pohnat odpovědné osoby 
k odpovědnosti;

12. podporuje iniciativu zaměřenou na ustavení vyšetřovací komise s Radou OSN pro 
lidská práva (UNHRC), která určí individuální odpovědnost za systematické porušování 
lidských práv ve Venezuele;
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13. 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 zemí tzv. Limské skupiny, 
Parlamentnímu shromáždění EU-Latinská Amerika a generálnímu tajemníkovi 
Organizace amerických států.


