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B9-0008

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 Venezuele, usnesení ze dne 5. července 2018 o migrační 
krizi a humanitární situaci ve Venezuele a na jejích pozemních hranicích s Kolumbií a 
Brazílií, usnesení ze dne 25. října 2018 o situaci ve Venezuele, usnesení ze dne 31. 
ledna 2019 o situaci ve Venezuele a usnesení ze dne 28. března 2019 
o mimořádné situaci ve Venezuele,

– 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 čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že občané Venezuely čelí různým situacím porušování svých 
hospodářských a sociálních práv, které jsou vzájemně provázené a stále se zhoršují;  
vzhledem k tomu, že v důsledku poklesu kupní síly nedokáží uspokojit své základní 
potřeby; vzhledem k tomu, že nesprávné přidělování prostředků, korupce, nedostatečná 
údržba veřejné infrastruktury a mimořádný nedostatek investic vedly ke zhroucení 
veřejných služeb, jako je zdravotní péče, veřejná doprava a přístup k elektrické energii, 
vodě a zemnímu plynu; vzhledem k nedostatku a vysokým cenám potravin se 
obyvatelům Venezuely ztížil přístup k potravinám, což vede k hladu;

B. vzhledem k tomu, že vysoká komisařka OSN pro lidská práva Michelle Bacheletová 
ve dnech 19. až 21. června 2019 navštívila Venezuelu a předložila Radě OSN pro lidská 
práva zprávu, která obsahovala doporučení venezuelské vládě k ukončení vážného 
porušování lidských práv a k jeho nápravě;

C. vzhledem k tomu, že počet osob, které byly nuceny opustit Venezuelu, se od roku 2018 
dramaticky zvýšil a k 6. červnu 2019 dosáhl více než 4 milionů; vzhledem k tomu, 
že nucená migrace Venezuelanů překročí do konce roku 2019 pět milionů osob, čímž 
bude představovat druhou největší migrační a uprchlickou krizi na světě;

D. vzhledem k tomu, že faktická vláda Venezuely podkopala právní stát, zrušila 
demokratické instituce a přijala opatření k odstranění, potlačení a 
kriminalizaci politických oponentů a osob, které ji kritizují; vzhledem k tomu, 
že mučení tento režim používá jako systematický nástroj pro zastrašování a odrazování;

E. vzhledem k tomu, že v uplynulém roce a půl bylo během bezpečnostních operací, které 
ve Venezuele provedly ozbrojené síly faktické vlády, mimosoudně popraveno téměř 
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7 000 osob; vzhledem k tomu, že rodinám osob, které byly během protestů mimosoudně 
popraveny, jsou nadále upírána jejich práva na pravdu, spravedlnost a odškodnění;

F. vzhledem k tomu, že 22 poslanců, včetně předsedy Národního shromáždění, bylo 
zbaveno své poslanecké imunity; vzhledem k tomu, že dva poslanci jsou zadržováni a 
16 poslanců buď požádalo o ochranu na velvyslanectvích, nebo opustilo zemi, nebo se 
ukrývá; 

G. vzhledem k tomu, že zprostředkovaný dialog, který 16. května 2018 navázali faktický 
prezident Nicolás Maduro a opoziční síly pod vedením Juana Guaidóa a za účasti 
Norska coby zprostředkovatele, nepřinesl východisko z krize; vzhledem k tomu, že dne 
8. července 2019 byl na Barbadosu obnoven dialog, ačkoli faktická vláda nevyhověla 
žádným požadavkům, které by znamenaly snahu o zlepšení dialogu; 

H. vzhledem k tomu, že dne 23. ledna 2019 se legitimně a demokraticky zvolený předseda 
Národního shromáždění Juan Guaidó složením přísahy ujal funkce prozatímního 
prezidenta Venezuely v souladu s článkem 233 venezuelské ústavy;

I. vzhledem k tomu, že vládní síly a polovojenské jednotky se při výkonu své činnosti 
uchylují ke stále větším krutostem, o čemž svědčí umučení kapitána Rafaela Acosty 
k smrti nebo oslepení šestnáctiletého Rupa Velandrii, který byl střelen do obličeje, když 
se se svou matkou účastnil protestů kvůli nedostatku plynu na vaření;

1. opakuje své hluboké znepokojení nad vážným nouzovým stavem ve Venezuele, který 
vážně ohrožuje životy a práva občanů této země;

2. odsuzuje kruté represe a násilí, jež si vyžádaly mrtvé a zraněné; vyjadřuje svou 
solidaritu s venezuelským lidem;

3. zdůrazňuje přímou odpovědnost Nicoláse Madura a bezpečnostních sil ve službách jeho 
nelegitimního režimu za svévolné používání násilí s cílem potlačit proces přechodu 
k demokracii a obnovu právního státu ve Venezuele;

4. odsuzuje praktiky příslušníků donucovacích orgánů a brutální represe ze strany 
bezpečnostních složek; vyzývá k vytvoření nestranného a nezávislého vnitrostátního 
mechanismu, který by fungoval v rámci prozatímní vlády s podporou mezinárodního 
společenství a vyšetřoval by mimosoudní popravy prováděné během bezpečnostních 
operací, aby se zajistilo, že budou odpovědné osoby postaveny před soud a že rodinám 
obětí bude poskytnuto odškodnění a bude jim zajištěna ochrana před zastrašováním 
a odvetou;

5. odsuzuje porušování práva na potraviny a práva na zdravotní péči; naléhavě žádá, aby 
byla zaručena dostupnost potravin, léků a služeb zdravotní péče a přístup k nim, 
přičemž zvláštní pozornost by měla být věnována péči o matky a děti;

6. zdůrazňuje, že je třeba ukončit, odsoudit a potrestat jakékoli pronásledování a selektivní 
represe z politických důvodů; žádá propuštění všech osob, které byly svévolně zbaveny 
svobody;

7. upozorňuje na vyostřování vážné migrační krize v celém regionu a oceňuje úsilí a 
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solidaritu sousedních zemí; žádá, aby Komise pokračovala ve spolupráci s těmito 
zeměmi a poskytovala jim nejen humanitární pomoc, ale také dodatečné zdroje 
prostřednictvím rozvojové politiky EU;

8. navrhuje, aby se obě strany dohodly na prozatímní vládě, která může vytvořit nezbytné 
podmínky pro spravedlivé volby, tak aby mohl být dialog úspěšný a mohly proběhnout 
svobodné volby, což pod Madurovou vládou zatím nebylo možné;

9. trvá na tom, že jediným cílem dialogu musí být nalezení mírového řešení, které ukončí 
diktaturu, vyřeší současnou krizi a ukončí utrpení venezuelského lidu;

10. vyzývá k vytvoření podmínek umožňujících konání svobodných, transparentních a 
věrohodných prezidentských voleb pod záštitou prozatímní vlády a na základě pevně 
stanoveného harmonogramu a zároveň k zajištění spravedlivých podmínek pro všechny 
aktéry, transparentnosti a přítomnosti důvěryhodných mezinárodních pozorovatelů;

11. vyzývá Radu, aby zavedla další sankce zaměřené na nezákonný majetek státních orgánů 
v zahraničí a na osoby zodpovědné za porušování lidských práv a represe; domnívá se, 
že orgány EU musí omezit pohyb těchto osob a jejich nejbližších rodinných příslušníků, 
zmrazit jejich majetek a pozastavit platnost jejich víz;

12. žádá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci 
a bezpečnostní politiku, aby ve spolupráci s kontaktní skupinou složenou z 
demokratických zemí tohoto regionu, které zastupuje Limská skupina, vedla politiku 
EU týkající se situace ve Venezuele;

13. vyjadřuje znepokojení nad skutečností, že kubánské policejní jednotky a vojenské 
zpravodajství jsou klíčovým prvkem, který umožňuje pokračování nezákonného 
Madurova režimu, a mají tak obrovský zahraniční, politický a vojenský vliv 
ve Venezuele;

14. vyjadřuje znepokojení nad tím, že Rusko podporuje režim ve Venezuele, a zejména nad 
jeho vysíláním technických a vojenských odborníků a poradců; odsuzuje toto 
protiprávní vměšování do vnitřních záležitostí Venezuely;

15. plně podporuje vyšetřování Mezinárodního trestního soudu týkající se rozsáhlých 
trestných činů a aktů represe, jichž se dopouští venezuelský režim; naléhavě vyzývá 
EU, aby se připojila k iniciativě smluvních stran Mezinárodního trestního soudu, jejímž 
cílem je zahájit vyšetřování zločinů proti lidskosti, jichž se dopustila Madurova vláda, a 
pohnat tak k odpovědnosti osoby odpovědné za spáchání těchto trestných činů;

16. podporuje iniciativu ke zřízení vyšetřovací komise s Radou pro lidská práva, jejímž 
cílem je určit individuální odpovědnost za systematické porušování lidských práv 
ve Venezuele;

17. naléhavě žádá faktickou vládu Venezuely, aby neprodleně začala dodržovat doporučení 
uvedená ve zprávě vysokého komisaře OSN pro lidská práva o  situaci v oblasti 
lidských práv ve Venezuele;

18. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni 
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Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, 
legitimnímu prozatímnímu prezidentovi republiky a Národnímu shromáždění 
Bolívarovské republiky Venezuela, vládám a parlamentům zemí Limské skupiny, 
Parlamentnímu shromáždění EU – Latinská Amerika a generálnímu tajemníkovi 
Organizace amerických států.


