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B9-0008/2019

Резолюция на Европейския парламент относно положението във Венесуела 
(2019/2730(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид предишните си резолюции относно Венесуела, и по-специално 
тези от 3 май 2018 г. относно изборите във Венесуела, от 5 юли 2018 г. относно 
миграционната криза и хуманитарното положение във Венесуела и по нейните 
сухоземни граници с Колумбия и Бразилия, от 25 октомври 2018 г. относно 
положението във Венесуела, от 31 януари 2019 г. относно положението във 
Венесуела и от 28 март 2019 г. относно положението във Венесуела,

– като взе предвид изявлението на върховния комисар на ООН по правата на човека 
от 4 юли 2019 г. относно Венесуела,

– като взе предвид декларациите относно Венесуела от 10 януари 2019 г., 26 януари 
2019 г., 24 февруари 2019 г. и 28 март 2019 г. на заместник-председателя на 
Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и 
политиката на сигурност (ЗП/ВП),

– като взе предвид член 132, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че гражданите на Венесуела са изправени пред редица 
взаимосвързани и влошаващи се нарушения на техните икономически и социални 
права: намаляващата им покупателна способност означава, че не могат да 
задоволят основните си потребности; неправилното разпределение на ресурсите, 
корупцията, липсата на поддръжка на обществената инфраструктура и сериозният 
недостиг на инвестиции доведоха до срив на обществените услуги като 
здравеопазване, обществен транспорт и достъп до електричество, вода и природен 
газ; а недостигът и високите цени на храните затрудняват гражданите на 
Венесуела да получат достъп до храни, което води до гладуване;

Б. като има предвид, че от 19 до 21 юни 2019 г. върховният комисар на ООН по 
правата на човека, Мишел Башле, посети Венесуела, след което представи доклад 
пред Съвета на ООН по правата на човека, в който се съдържат препоръки за 
спиране и отстраняване на тежките нарушения на правата на човека от страна на 
правителството на Венесуела;

В. като има предвид, че броят на лицата, които принудени да напуснат Венесуела, се 
е увеличил драстично от 2018 г. насам и е достигнал над 4 милиона души, считано 
към 6 юни 2019 г.; като има предвид, че принудителната миграция на граждани на 
Венесуела ще надхвърли 5 милиона души до края на 2019 г., с което ще се 
превърне във втората по големина криза с мигрантите и бежанците в света;

Г. като има предвид, че фактическото правителство на Венесуела подкопава 
принципите на правовата държава, разформирова демократичните институции и 
предприема мерки за неутрализиране, репресия и инкриминиране на 
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политическите опоненти и критиците; като има предвид, че изтезанията се 
използват от режима като системен инструмент за сплашване и разубеждаване;

Д. като има предвид, че близо 7 000 души са подложени на извънсъдебна екзекуция 
по време на операции за сигурност във Венесуела, извършени от силите на 
фактическото правителство през последната година и половина; като има 
предвид, че семействата на екзекутираните извънсъдебно лица по време на 
протестите продължават да бъдат възпрепятствани да упражнят правото си на 
истина, справедливост и обезщетение;

Е. като има предвид, че 22 парламентаристи, включително председателят на 
Националното събрание, са били лишени от парламентарния си имунитет; като 
има предвид, че 2-ма парламентаристи са задържани, а 16 са потърсили закрила в 
посолства, напуснали са страната или са се укрили;

Ж. като има предвид, че диалогът за медиация, започнат на 16 май 2018 г. между 
фактическия президент Николас Мадуро и опозиционните сили, ръководен от 
Хуан Гуайдо и с посредничеството на Норвегия, не успя да намери решение на 
кризата; като има предвид, че на 8 юли 2019 г. диалогът беше възобновен в 
Барбадос, въпреки че фактическото правителство не спази каквито и да било 
изисквания за подобряване на опитите за диалог;

З. като има предвид, че на 23 януари 2019 г. законно и демократично избраният 
председател на Националното събрание, Хуан Гуайдо, положи клетва като 
временен президент на Венесуела в съответствие с член 233 от Конституцията на 
Венесуела;

И. като има предвид, че в своите действия официалните сили и паравоенните 
групировки прибягват до засилена жестокост, което е видно от изтезанията до 
смърт на капитан Рафаел Акоста или ослепяването на 16-годишната Рупо 
Веландрия, застреляна в лицето по време на протест с майка си във връзка с 
липсата на газ за готвене;

1. отново изразява дълбоката си загриженост във връзка с тежкото извънредно 
положение във Венесуела, което сериозно застрашава живота и правата на 
гражданите на страната;

2. осъжда жестоките репресии и насилието, довели до убийства и наранявания; 
изразява своята солидарност с народа на Венесуела;

3. подчертава пряката отговорност на Николас Мадуро и на въоръжените сили, 
които служат на незаконния му режим, за безразборното използване на насилие за 
репресии срещу процеса на демократичен преход и срещу възстановяването на 
принципите на правовата държава във Венесуела;

4. осъжда злоупотребите от страна на служители на правоприлагащите органи и 
бруталните репресии, извършени от силите за сигурност; призовава за създаване 
на безпристрастен и независим национален механизъм, който да функционира в 
рамките на временно правителство и да се ползва с подкрепата на 
международната общност, с цел разследване на извънсъдебните екзекуции, 
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извършвани при операции в областта на сигурността, за да се гарантира, че 
отговорните лица ще бъдат подведени под отговорност и че семействата на 
жертвите ще получат обезщетение и ще се ползват от защита срещу заплахи и 
репресии;

5. осъжда нарушенията на правото на храна и правото на медицински грижи; 
настоятелно призовава да бъдат гарантирани наличността и достъпността на 
храните, лекарствата и здравните услуги, като същевременно се обръща 
специално внимание на услугите в полза на майките и децата;

6. подчертава необходимостта от спиране, осъждане и наказване на всички действия 
на преследване и селективна репресия по политически причини; призовава за 
освобождаване на всички лица, произволно лишени от свобода;

7. обръща внимание на все по-сериозната миграционна криза в целия регион и 
приветства усилията и солидарността, демонстрирани от съседните държави; 
отправя искане към Комисията да продължи да си сътрудничи с тези държави 
чрез предоставяне не само на хуманитарна помощ, но и на допълнителни ресурси 
посредством политиката на ЕС за развитие;

8. предлага двете страни да постигнат съгласие относно временно правителство, 
което може да създаде необходимите условия за провеждане на справедливи 
избори, така че диалогът да може да се проведе успешно и да се проведат 
свободни избори – нещо, което е невъзможно при управлението на 
правителството на Мадуро;

9. настоява за това единствената цел на диалога да бъде намирането на мирно 
решение, с което да се сложи край на диктатурата, да се реши настоящата криза и 
да се прекрати страданието на народа на Венесуела;

10. призовава за създаването на условия, водещи до свободни, прозрачни и честни 
президентски избори при управление на временното правителство и въз основа на 
определен график, в допълнение към справедливите условия за всички участници, 
прозрачност и присъствие на надеждни международни наблюдатели;

11. призовава Съвета да наложи допълнителни санкции срещу чуждестранните 
активи на незаконните държавни органи и лицата, отговорни за нарушения и 
репресии, свързани с правата на човека; счита, че органите на ЕС трябва да 
ограничат свободата на движение на тези лица, както и на най-близките им 
роднини, да замразят техните активи и да спрат действието на техните визи;

12. отправя искане към заместник-председателя на Комисията/върховен представител 
на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност да 
ръководи политиката на ЕС относно положението във Венесуела в 
сътрудничество с контактната група, съставена от демократичните държави в 
региона, представена от Групата от Лима;

13. изразява своята загриженост във връзка с факта, че кубинската полиция и военна 
разузнавателна служба са стратегическият елемент, който дава възможност за 
това незаконният режим на Мадуро да продължава да съществува, и по този 
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начин представлява масова външна, политическа и военна намеса във Венесуела;

14. изразява своята загриженост относно подкрепата на Русия за режима във 
Венесуела, и по-специално изпращането от нея на технически и военни експерти 
и съветници; осъжда тази незаконна намеса във вътрешните работи на Венесуела;

15. напълно подкрепя разследванията на Международния наказателен съд (МНС) във 
връзка с мащабните престъпления и репресивни действия, извършени от 
венесуелския режим; настоятелно призовава ЕС да се присъедини към 
инициативата на държавите – страни по МНС, за започване на разследване на 
престъпленията срещу човечеството, извършени от фактическото правителство на 
Мадуро, за да се потърси отговорност от извършителите;

16. подкрепя инициативата за създаване на анкетна комисия съвместно със Съвета на 
ООН по правата на човека с цел определяне на индивидуалната отговорност за 
системното нарушаване на правата на човека във Венесуела;

17. настоятелно призовава фактическото правителство на Венесуела да изпълни 
бързо препоръките, посочени в доклада на върховния комисар на ООН по правата 
на човека относно положението с правата на човека във Венесуела;

18. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на 
Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител 
на Съюза по въпросите на външните работи и политиката за сигурност, законния 
временен президент на републиката и Националното събрание на Боливарска 
република Венесуела, правителствата и парламентите на държавите от Групата от 
Лима, Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея и генералния секретар 
на Организацията на американските държави.


