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B9-0007/2019

Resolução do Parlamento Europeu sobre a situação na Venezuela 
(2019/2730(RSP))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta as declarações da Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da 
União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança (VP/AR) sobre a 
Venezuela, de 10 de janeiro de 2019, 26 de janeiro de 2019, 24 de fevereiro de 2019 e 7 
de maio de 2019, bem como a nomeação, em 28 de maio de 2019, de Enrique Iglesias 
como Conselheiro Especial para a Venezuela,

– Tendo em conta o relatório, de 5 de julho de 2019, da Alta Comissária das Nações 
Unidas para os Direitos Humanos sobre a situação dos direitos humanos na República 
Bolivariana da Venezuela,

– Tendo em conta o discurso proferido por Michelle Bachelet, Alta Comissária das 
Nações Unidas para os Direitos Humanos, dirigido ao governo da Venezuela, no 
contexto da sua intervenção perante o Conselho dos Direitos Humanos de 5 de julho de 
2019,

– Tendo em conta o processo de diálogo recentemente restabelecido com o governo 
venezuelano, que tem lugar em Barbados por iniciativa da Noruega,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho dos Negócios Estrangeiros, de 15 de 
outubro de 2018,

– Tendo em conta o artigo 3.º da Convenção Europeia dos Direitos Humanos,

– Tendo em conta as suas anteriores resoluções sobre a Venezuela, nomeadamente as de 8 
de fevereiro de 20181, 3 de maio de 20182, 5 de julho de 20183, 25 de outubro de 20184, 
31 de janeiro de 20195 e 28 de março de 20196,

– Tendo em conta o artigo 132.º, n.º 2, do seu Regimento,

A. Considerando que o relatório da Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos 
Humanos sobre a situação dos direitos humanos na Venezuela, baseado em visitas no 
terreno e conversas com centenas de testemunhas, vítimas e partes interessadas, é 
revelador da deterioração da situação económica e dos direitos humanos na Venezuela, 
e atribui às forças civis e militares a responsabilidade por detenções arbitrárias, maus 
tratos e tortura de opositores do governo, bem como por atos de violência sexual e 
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sexista durante a detenção e pelo recurso excessivo à força durante manifestações;

B. Considerando que o acesso limitado, ou inexistente, a produtos alimentares, a água e a 
serviços de saúde agrava a situação já dramática e que este problema afeta sobretudo as 
mulheres;

C. Considerando que a exploração mineira e a indústria petrolífera, especialmente em 
regiões remotas com uma grande biodiversidade, destroem os meios de subsistência de 
minorias como as comunidades indígenas e negras, que, se se opuserem a estas 
atividades e tentarem fazer valer os seus direitos, se arriscam a ser vítimas de atos 
graves de violência e de deslocação forçada pelas forças militares, bem como por 
grupos de criminalidade organizada e grupos armados;

D. Considerando que a morte do capitão Rafael Acosta Arévalo, na sequência de alegadas 
torturas quando se encontrava sob custódia, deve ser objeto de uma investigação 
exaustiva e os responsáveis devem ser julgados;

E. Considerando que se afigura imperioso ultrapassar a situação atual e encontrar uma 
saída negociada para a mesma: a agitação social, as dificuldades económicas e o êxodo 
de milhões de venezuelanos, a grave escassez de alimentos, a escassez de medicamentos 
e a falta de serviços médicos adequados, a insuficiente proteção dos direitos humanos, a 
insegurança e a violência nas ruas são, no seu conjunto, uma consequência da deficiente 
gestão política e do comportamento autocrático do governo de Maduro;

F. Considerando que o direito à manifestação pacífica constitui um direito humano 
fundamental, mas que todo e qualquer apelo à realização de manifestações tem de ser 
cuidadosamente enquadrado para evitar novos atos de violência ou de provocação à luz 
das atuais tensões;

G. Considerando que qualquer solução para este conflito multifacetado e com raízes 
profundas tem de ser encontrada no quadro do Estado de direito, de acordo com as 
normas internacionais, e no pleno respeito pelos princípios da democracia e pelos 
direitos humanos;

H. Considerando que o reconhecimento internacional de qualquer novo governo formado 
com base na autoproclamação comporta o risco de agravar uma situação já incendiária, 
e mesmo de provocar a guerra civil, e é suscetível de surtir efeitos indiretos fora da 
Venezuela, devido ao risco de aumento do número de migrantes que fogem para os 
países vizinhos;

I. Considerando que a UE deve continuar a desempenhar um papel de mediação entre 
todas as partes no conflito neste país, papel que a União pode desempenhar de forma 
útil, tendo em conta os vínculos estreitos existentes entre vários Estados-Membros e a 
Venezuela;

1. Manifesta profunda preocupação com a deterioração da situação descrita no recente 
relatório das Nações Unidas e recomenda vivamente a plena aplicação das 
recomendações constantes desse relatório, a fim de preparar uma saída para a crise que 
não cessa de se agravar;
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2. Manifesta sua consternação com a morte do capitão Rafael Acosta Arévalo, após ter 
sido detido e alegadamente torturado por membros das forças venezuelanas de combate 
à insurreição, e solicita a realização de um inquérito exaustivo, independente e 
transparente a fim de apurar as causas da sua morte, bem como as responsabilidades na 
matéria, tendo em vista a aplicação de sanções adequadas pelas instituições judiciais;

3. Reitera o seu apelo para que seja posto termo à impunidade dos crimes cometidos no 
contexto de ações de protesto pacíficas; solicita, a este respeito, que se realizem 
investigações exaustivas, independentes e imparciais destes crimes e violações e que os 
responsáveis por todos estes casos sejam levados a tribunal; insiste no direito a 
reparação, a recurso e à não repetição, bem como na necessidade de libertar todas as 
pessoas detidas arbitrariamente;

4. Apela às forças militares e de segurança para que cumpram rigorosamente o seu 
mandato, de modo a que os militares possam desempenhar um papel construtivo, em 
conformidade com as suas obrigações constitucionais; condena a criação e as ações das 
forças paramilitares, independentemente de quem detém o comando, e preconiza o seu 
desmantelamento imediato; solicita que todos os seus crimes sejam rapidamente 
investigados e os autores sejam julgados de acordo com as normas internacionais;

5. Sublinha que importa evitar o recurso a projetos de grande envergadura em busca de 
fontes de rendimento para superar a crise económica, sabendo que estes projetos são 
prejudiciais para o ambiente e o clima e colocam em risco a subsistência das 
comunidades presentes na região; apela à proteção incondicional dos povos indígenas e 
da população negra em regiões remotas, que defendem o ambiente contra atividades 
como a mineração de ouro na região venezuelana «Arco Minero del Orino»;

6. Sublinha que qualquer solução definitiva para a crise exigirá a reconstrução da 
democracia em todas as suas dimensões na Venezuela; reafirma que a violência não 
conduzirá à paz, mas à ulterior desestabilização do país;

7. Adverte contra qualquer repetição dos atos de violência constatados; insiste na 
necessidade de as autoridades venezuelanas respeitarem a liberdade de expressão e o 
direito de reunião pacífica; apela a todos os intervenientes para que se abstenham da 
utilização excessiva, desproporcionada e indiscriminada de força, que é proibida de 
forma clara e inequívoca ao abrigo do Direito internacional;

8. Reitera a sua preocupação com a falta de legitimidade das eleições presidenciais de 
maio de 2018; salienta a importância da autodeterminação do povo venezuelano e de 
uma verdadeira expressão da sua vontade democrática; exorta os líderes políticos a 
absterem-se de qualquer ação ou apelo que possam provocar mais agitação e 
instabilidade política;

9. Partilha da opinião expressa pela Alta Comissária para os Direitos Humanos, Michelle 
Bachelet, na sua declaração perante o Conselho dos Direitos Humanos em 5 de julho de 
2019, segundo a qual a única forma de sair desta crise na união e no diálogo;

10. Deposita, neste contexto, vivas esperanças no processo de diálogo recentemente 
restabelecido entre o governo venezuelano e a oposição, que teve lugar na ilha de 
Barbados, a convite da primeira-ministra desta ilha, Mia Mottley, sob os auspícios da 
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Noruega; congratula-se com as declarações de Juan Guaidó, líder da oposição e 
presidente da Assembleia Nacional, que, após uma conversa privada com Enrique 
Iglesias, mediador da UE, afirmou que existem condições para encontrar uma solução 
para a crise nacional;

11. Apela aos intervenientes da UE para que prossigam os seus esforços de mediação e 
expressa o seu apoio a estes esforços no sentido de pôr termo à crise sem provocar uma 
maior violência; sublinha o papel importante que as Nações Unidas e o quadro 
internacional devem desempenhar neste contexto;

12. Manifesta a sua profunda preocupação com o facto de as recentes ações por parte de 
intervenientes venezuelanos e estrangeiros encorajarem uma maior polarização, 
incluindo a nível internacional, e agravarem o risco de transformar o conflito 
venezuelano num campo de batalha entre potências internacionais como os EUA, a 
Rússia e a China, com o objetivo de reivindicar o controlo sobre as reservas de petróleo 
venezuelanas; alerta para o risco de a violência e a agitação na Venezuela poderem 
alastrar aos países vizinhos, bem como para o risco de esta situação poder conduzir, em 
última instância, à eclosão de uma guerra na região; exorta todos os intervenientes a 
excluírem explicitamente qualquer solução militar e não pacífica para a crise, incluindo 
uma guerra de baixa intensidade;

13. Insiste na necessidade de evitar uma duplicidade de critérios no que diz respeito a países 
terceiros e de a UE e os Estados-Membros serem coerentes nas suas posições face a 
países terceiros; recorda a importância de uma resposta unificada da UE que permita 
que a sua voz seja firme e mais credível;

14. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, 
à Vice-Presidente da Comissão / Alta Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança, aos parlamentos e governos dos 
Estados-Membros, ao governo e às autoridades da Venezuela, bem como à Assembleia 
Parlamentar Euro-Latino-Americana.


