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Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Venezueli
(2019/2730(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, z dne 31. januarja 2019 o razmerah v 
Venezueli4 ter z dne 28. marca 2019 o izrednih razmerah v Venezueli5,

– ob upoštevanju poročila visoke komisarke Združenih narodov za človekove pravice o 
Venezueli z dne 4. julija 2019,

– ob upoštevanju izjav podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje 
zadeve in varnostno politiko o Venezueli z dne 10. januarja 2019, 26. januarja 2019, 24. 
februarja 2019 in 28. marca 2019,

– ob upoštevanju poročila Organizacije ameriških držav o venezuelskih migrantih in 
beguncih z dne 8. marca 2019,

– ob upoštevanju IV. mednarodnega tehničnega srečanja v okviru quitskega postopka, ki 
je 4. in 5. julija 2019 potekalo v Buenos Airesu,

– ob upoštevanju izjave skupine iz Lime z dne 30. aprila 2019,

– ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A. ker se je politična, gospodarska, institucionalna, družbena in humanitarna kriza, ki ima 
več razsežnosti, med letoma 2018 in 2019 znatno poslabšala; ker vse večje pomanjkanje 
zdravil in hrane, množične kršitve človekovih pravic, hiperinflacija, politično zatiranje, 
korupcija in nasilje ogrožajo življenja;

B. ker je državo od 19. do 21. junija obiskala visoka komisarka OZN za človekove pravice 
Michelle Bachelet; ker je venezuelsko de facto vlado pozvala, naj nemudoma sprejme 
konkretne ukrepe, s katerimi bo v državi zaustavila in odpravila hude kršitve človekovih 
pravic;

C. ker več kot 7 milijonov ljudi v Venezueli potrebuje humanitarno pomoč; ker Madurova 
de facto vlada krši pravico do hrane, vključno z obveznostjo države, da obvaruje svoje 
prebivalstvo pred lakoto; ker je po podatkih OZN 3,7 milijona Venezuelcev 
podhranjenih, kar je zlasti škodljivo za otroke in nosečnice; ker so nekatere ženske 

1Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0199.
2Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0313.
3Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0436.
4Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0061.
5Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0327.



RE\1186146SL.docx 3/5 PE637.772v01-00

SL

prisiljene ponujati spolne odnose v zameno za hrano in so pogosto žrtve nasilja;

D. ker so zdravstvene razmere v državi zelo slabe, saj v bolnišnicah primanjkuje osebja, 
materiala, zdravil in elektrike, zaradi česar je med novembrom 2018 in februarjem 2019 
umrlo vsaj 1557 ljudi; ker v štirih največjih venezuelskih mestih, vključno s Caracasom, 
primanjkuje od 60 % do 100 % osnovnih zdravil; ker se povečuje umrljivost porodnic in 
morajo številne ženske za porod zapustiti državo;

E. ker je iz države pobegnilo že več kot 3,4 milijona Venezuelcev; ker bo skupno število 
Venezuelcev, ki so prisiljeni v migracijo, do konca leta 2019 preseglo 5 milijonov, kar 
pomeni, da bo to druga največja migrantska in begunska kriza na svetu;

F. ker je bilo v zadnjem letu in pol med varnostnimi operacijami v Venezueli ubitih 7000 
ljudi; ker oblasti kot del politike družbenega nadzora uporabljajo posebne enote 
venezuelske nacionalne policije (FAES) in druge varnostne sile; ker je družinam 
zunajsodno ubitih med protesti še vedno onemogočeno, da bi uveljavile pravico do 
resnice, pravičnosti in odškodnine;

G. ker režim uporablja mučenje kot sistemsko orodje za ustrahovanje in odvračanje 
protestnikov ter tako ustvarja ozračje terorja;

H. ker je bila 22 poslancem odvzeta poslanska imuniteta, vključno s predsednikom narodne 
skupščine; ker sta dva poslanca v priporu, 16 pa jih je zaprosilo za zaščito na 
veleposlaništvih, zapustilo državo ali se skrivajo;

I. ker so žrtve nasilnih in kaznivih dejanj tudi domorodna ljudstva; ker je bilo 63 
pripadnikov teh ljudstev samovoljno pridržanih in mučenih, 7 jih je umrlo in več kot 23 
jih je bilo poškodovanih in so zato morali poiskati zdravstveno oskrbo v bolnišnicah 
zunaj države;

J. ker je 29. junija 2019 v priporu umrl mornariški kapitan Rafael Acosta Arévalo, ki so ga 
zaradi domnevno načrtovanega atentata na Nicolása Maduro aretirali in mučili; ker so 
de facto oblasti zasegle in še 11 dni nezakonito prikrivale njegove posmrtne ostanke, 
preden so ga pokopale, ne da bi spoštovale pravice njegove družine in njeno željo po 
žalovanju;

K. ker je 2. julija šestnajstletnik Rufo Chacón oslepel, potem ko so ga državni uradniki 
med protestom zaradi pomanjkanja bencina ustrelili v obraz;

1. ponovno izraža globoko zaskrbljenost zaradi hudega izrednega stanja v Venezueli, 
zaradi česar so življenja prebivalcev države resno ogrožena;

2. obsoja hudo represijo in nasilje, ki sta privedla do pobojev in smrtnih žrtev; izraža 
solidarnost s prebivalci Venezuele in izreka iskreno sožalje njihovim družinam in 
prijateljem;

3. poudarja neposredno odgovornost Nicolása Madura ter oboroženih in obveščevalnih sil 
v službi njegovega nelegitimnega režima za vsesplošno uporabo nasilja, s katerim 
skušajo zatreti demokratično tranzicijo in ponovno vzpostavitev pravne države v 
Venezueli;
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4. obsoja zlorabe, ki jih storijo uradniki organov kazenskega pregona in brutalno zatiranje, 
ki ga izvajajo varnostne sile; poziva, naj se s pomočjo mednarodne skupnosti ustanovi 
nepristranski in neodvisni nacionalni mehanizem, ki bo preiskal zunajsodne usmrtitve, 
do katerih je prišlo med varnostnimi operacijami, in zagotovil, da bodo storilci 
odgovarjali za svoja dejanja in da bodo družinam žrtev omogočena pravna sredstva in 
da bodo zaščitene pred ustrahovanjem in povračilnimi ukrepi;

5. obsoja kršenje pravice do hrane in do zdravstvene oskrbe; poziva, da je treba nujno 
zagotoviti razpoložljivost in dostopnost hrane, zdravil in zdravstvenih storitev, pri 
čemer je treba posebno pozornost nameniti storitvam za matere in otroke;

6. poudarja, da je treba ustaviti, javno obsoditi, kaznovati in preprečiti vsa dejanja 
preganjanja in selektivne represije iz političnih razlogov; poziva k izpustitvi vseh oseb, 
ki jim je bila prostost samovoljno vzeta;

7. opozarja na vse hujšo migracijsko krizo v vsej regiji in pozdravlja prizadevanja ter 
solidarnost sosednjih držav, zlasti Kolumbije; prosi Komisijo, naj še naprej sodeluje s 
temi državami, ne le tako, da nudi humanitarno pomoč, ampak tudi z  zagotavljanjem 
več sredstev in izvajanjem razvojne politike;

8. poudarja, da mora trajni dialog temeljiti na načrtu, ki ga je sprejela venezuelska narodna 
skupščina; vztraja, da mora biti edini cilj dialoga ustvarjanje ugodnih razmer za 
svobodne, pregledne in verodostojne predsedniške volitve, ki bodo temeljile na 
določenem časovnem razporedu, poštenih pogojih za vse akterje in na preglednosti, na 
njih pa bodo sodelovali tudi verodostojni mednarodni opazovalci;

9. poziva Svet k uvedbi dodatnih sankcij zoper premoženje nezakonitih državnih organov 
in posameznikov, odgovornih za kršitve človekovih pravic in zatiranje, ki ga imajo v 
tujini; meni, da morajo organi EU omejiti njihovo gibanje, pa tudi gibanje njihovih 
najbližjih sorodnikov, in jim zamrzniti premoženje ter vizume;

10. poziva podpredsednico Komisije/visoko predstavnico Unije za zunanje zadeve in 
varnostno politiko, naj vodi politiko EU o razmerah v Venezueli in uskladi kontaktno 
skupino z demokratičnimi državami iz te regije, ki jo zastopa skupina iz Lime;

11. popolnoma podpira preiskave Mednarodnega kazenskega sodišča v zvezi z razširjenimi 
kaznivimi dejanji in represivnimi dejanji, ki jih je zagrešil venezuelski režim; poziva 
EU, naj se pridruži pobudi držav pogodbenic Mednarodnega kazenskega sodišča za 
preiskovanje zločinov proti človeštvu, ki jih je zagrešila Madurova de facto vlada, da bo 
odgovarjala za svoja dejanja;

12. podpira pobudo za ustanovitev preiskovalne komisije s Svetom Združenih narodov za 
človekove pravice, ki bi določila odgovornost posameznikov za sistematične kršitve 
človekovih pravic v Venezueli;

13. 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 držav v skupini iz Lime, Evro-
latinskoameriški parlamentarni skupščini ter generalnemu sekretarju Organizacije 
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ameriških držav.


