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Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Venecuēlā
(2019/2730(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Venecuēlu, jo īpaši 2018. gada 3. maija 
rezolūciju par vēlēšanām Venecuēlā, 2018. gada 5. jūlija rezolūciju par migrācijas krīzi 
un humanitāro situāciju Venecuēlā un pie tās sauszemes robežām ar Kolumbiju un 
Brazīliju, 2018. gada 25. oktobra rezolūciju par stāvokli Venecuēlā, 2019. gada 
31. janvāra rezolūciju par stāvokli Venecuēlā un 2019. gada 28. marta rezolūciju par 
ārkārtas stāvokli Venecuēlā,

– ņemot vērā ANO augstās cilvēktiesību komisāres (HCHR) 2019. gada 4. jūlija ziņojumu 
par Venecuēlu,

– ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības Augstās pārstāves ārlietās 
un drošības politikas jautājumos (PV/AP) 2019. gada 10. janvāra, 2019. gada 
26. janvāra, 2019. gada 24. februāra un 2019. gada 28. marta paziņojumus par 
Venecuēlu,

– ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. punktu,

A. tā kā Venecuēlas iedzīvotāji saskaras ar daudziem savstarpēji saistītiem un arvien 
smagākiem ekonomisko un sociālo tiesību pārkāpumiem: pirktspējas samazināšanās 
nozīmē, ka iedzīvotāji nevar apmierināt savas pamatvajadzības, neatbilstīga resursu 
sadale, korupcija, publiskās infrastruktūras neuzturēšana un nopietns investīciju 
trūkums ir sagrāvuši tādus sabiedriskos pakalpojumus kā veselības aprūpe, sabiedriskais 
transports un elektroapgāde, ūdensapgāde un dabasgāzes apgāde, un pārtikas 
nepietiekamība un augstās cenas Venecuēlas iedzīvotājiem rada grūtības sagādāt 
pārtiku, līdz ar to cilvēkiem nonākot badā;

B. tā kā no 2019. gada 19. līdz 21. jūnijam ANO augstā cilvēktiesību komisāre Michelle 
Bachelet apmeklēja Venecuēlu un pēc šī apmeklējuma iesniedza ANO Cilvēktiesību 
padomei (UNHRC) ziņojumu ar ieteikumiem Venecuēlas valdībai apturēt un novērst 
smagos cilvēktiesību pārkāpumus;

C. tā kā kopš 2018. gada ir dramatiski palielinājies to cilvēku skaits, kuri ir bijuši spiesti 
pamest Venecuēlu, un 2019. gada 6. jūnijā šis rādītājs jau pārsniedza 4 miljonus; tā kā 
līdz 2019. gada beigām piespiedu migrācija būs skārusi vairāk nekā 5 miljonus 
Venecuēlas iedzīvotāju, un tādējādi tā būs otrā lielākā migrantu un bēgļu krīze pasaulē;

D. tā kā Venecuēlas de facto valdība ir iedragājusi tiesiskumu, sagrāvusi demokrātiskās 
institūcijas un īstenojusi pasākumus, kuru mērķis bijis neitralizēt, apspiest un sodīt 
politiskos oponentus un cilvēkus, kas to kritizē; tā kā protestētāju iebiedēšanai un 
atturēšanai režīms kā sistēmisku instrumentu izmanto spīdzināšanu;

E. tā kā Venecuēlā pēdējā pusotra gada laikā drošības operācijās de facto valdības spēki 
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bez tiesas sprieduma nogalinājuši gandrīz 7000 cilvēku; tā kā protestu laikā bez tiesas 
sprieduma nogalināto cilvēku ģimenēm joprojām tiek liegtas tiesības uz patiesību, 
tiesiskumu un kompensāciju;

F. tā kā 22 parlamenta deputātiem, tostarp Nacionālās asamblejas priekšsēdētājam, ir 
atņemta parlamentārā imunitāte; tā kā 2 parlamenta deputāti atrodas apcietinājumā un 
16 — lūguši aizsardzību vēstniecībās, atstājuši valsti vai slēpjas;

G. tā kā 2018. gada 16. maijā uzsāktajā un Norvēģijas vadītajā mediācijas dialogā starp de 
facto prezidentu Nicolás Maduro un Juan Guaidó vadītajiem opozīcijas spēkiem netika 
rasts risinājums krīzei; tā kā 2019. gada 8. jūlijā Barbadosā šis dialogs tika atsākts, lai 
gan de facto valdība neizpildīja nevienu prasību, kas ļautu uzlabot dialoga centienus;

H. tā kā 2019. gada 23. janvārī likumīgi un demokrātiski ievēlētais Nacionālās asamblejas 
priekšsēdētājs Juan Guaidó saskaņā ar Venecuēlas konstitūcijas 233. pantu nodeva 
zvērestu, stājoties Venecuēlas pagaidu prezidenta amatā;

I. tā kā oficiālo spēko un paramilitāro grupējumu darbības kļūst arvien nežēlīgākas, par ko 
liecina kapteiņa Rafael Acosta spīdzināšana līdz nāvei vai tas, ka 16 gadus vecais Rupo 
Velandria zaudēja redzi pēc tam, kad, kopā ar māti protestējot pret gāzes trūkumu, tika 
sašauts sejā,

1. atkārtoti pauž dziļas bažas par smago ārkārtas stāvokli Venecuēlā, kas nopietni apdraud 
valsts iedzīvotāju dzīvi un tiesības;

2. nosoda vardarbību un nežēlīgās represijas, kurās tiek nogalināti un ievainoti cilvēki; 
solidarizējas ar Venecuēlas tautu;

3. uzsver, ka Nicolás Maduro un viņa nelikumīgā režīma drošības spēki ir tieši atbildīgi 
par nesodītu vardarbības pielietošanu nolūkā apspiest demokrātiskās pārejas procesu un 
nepieļaut tiesiskuma atjaunošanu Venecuēlā;

4. nosoda tiesībaizsardzības amatpersonu izdarītos pārkāpumus un drošības spēku 
īstenotās nežēlīgās represijas; prasa ar starptautiskās sabiedrības atbalstu izveidot 
objektīvu un neatkarīgu valsts mehānismu, kas darbotos pagaidu valdības paspārnē, lai 
izmeklētu drošības operāciju laikā bez tiesas sprieduma izpildītos nāvessodus un 
nodrošinātu, ka atbildīgās personas tiek sauktas pie atbildības, kā arī upuru ģimenēm 
tiek sniegtas iespējas prasīt kompensāciju un nodrošināta tiesiskā aizsardzība pret 
iebiedēšanu un atriebību;

5. nosoda to, ka tiek pārkāptas tiesības uz pārtiku un tiesības uz medicīnisko aprūpi; prasa 
steidzami garantēt pārtikas, zāļu un veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu un 
pieejamību, īpašu uzmanību pievēršot mātes un bērna aprūpei;

6. uzsver, ka ir jāpārtrauc visi vajāšanas akti un selektīvas represijas politisku iemeslu dēļ, 
jāpauž nosodījums par šādām darbībām un jāpiespriež sodi par tām; prasa atbrīvot visas 
patvaļīgi ieslodzītās personas;

7. vērš uzmanību uz to, ka visu reģionu skar arvien nopietnāka migrācijas krīze, un 
atzinīgi vērtē kaimiņvalstu pūliņus un apliecināto solidaritāti; prasa Komisijai turpināt 
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sadarbību ar šīm valstīm, sniedzot ne tikai humāno palīdzību, bet arī novirzot papildu 
resursus ar ES attīstības politikas palīdzību;

8. ierosina abām pusēm vienoties par pagaidu valdību, kas var izveidot nepieciešamos 
apstākļus taisnīgām vēlēšanām, lai varētu sekmīgi noturēt dialogu un lai varētu notikt 
brīvas vēlēšanas — ko nav bijis iespējams īstenot Nicolás Maduro valdībā;

9. prasa par vienīgo dialoga mērķi izvirzīt to, ka ir jārod mierīgs risinājums, kas izbeigtu 
diktatūru, atrisinātu pašreizējo krīzi un izbeigtu Venecuēlas iedzīvotāju ciešanas;

10. prasa izveidot tādus apstākļus, kas ļautu, pie varas esot pārejas posma valdībai, sarīkot 
brīvas, pārredzamas un ticamas prezidenta vēlēšanas, kurām pamatā būtu fiksēts 
termiņš, taisnīgi nosacījumi visiem dalībniekiem un pārredzamība un kurās būtu klāt 
uzticami starptautiskie novērotāji;

11. aicina Padomi noteikt papildu sankcijas, vēršoties pret nelikumīgu valsts struktūru un 
personu, kas atbildīgas par cilvēktiesību pārkāpumiem un represijām, ārvalstu aktīviem; 
uzskata, ka ES iestādēm ir jāierobežo šo personu, kā arī viņu tuvāko radinieku 
pārvietošanās, jāiesaldē viņu aktīvi un jāaptur vīzas;

12. aicina PV/AP vadīt ES politiku attiecībā uz stāvokli Venecuēlā sadarbībā ar 
kontaktgrupu, kurā darbojas reģiona demokrātiskās valstis, kas apvienojušās Limas 
grupā;

13. pauž bažas par to, ka Kubas policija un militārās izlūkošanas dienests ir stratēģiskais 
elements, kas deva iespēju turpināt Nicolás Maduro nelikumīgo režīmu, tādējādi 
pieļaujot masveida ārvalstu, politisko un militāro iejaukšanos Venecuēlā;

14. pauž bažas par Krievijas atbalstu Venecuēlas režīmam un jo īpaši par tās tehnisko un 
militāro ekspertu un padomdevēju nosūtīšanu; nosoda šo nelikumīgo iejaukšanos 
Venecuēlas iekšējās lietās;

15. pilnībā atbalsta Starptautiskās Krimināltiesas (SKT) veikto izmeklēšanu par Venecuēlas 
režīma pastrādātajiem plašajiem noziegumiem un represijām; mudina ES pievienoties 
SKT pušu iniciatīvai sākt izmeklēšanu par noziegumiem pret cilvēci, ko pastrādājusi 
Nicolás Maduro de facto valdība, un saukt vainīgos pie atbildības;

16. atbalsta iniciatīvu kopīgi ar ANO Cilvēktiesību padomi izveidot Izmeklēšanas komisiju, 
lai konstatētu individuālo atbildību par sistemātiskajiem cilvēktiesību pārkāpumiem 
Venecuēlā;

17. mudina Venecuēlas de facto valdību nekavējoties izpildīt ANO augstās cilvēktiesību 
komisāres ziņojumā izklāstītos ieteikumus attiecībā uz cilvēktiesību stāvokli Venecuēlā;

18. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas 
priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas 
jautājumos, Venecuēlas Bolivāra Republikas likumīgajam pagaidu prezidentam un 
Nacionālajai asamblejai, Limas grupas valstu valdībām un parlamentiem, Eiropas un 
Latīņamerikas Parlamentārajai asamblejai un Amerikas Valstu organizācijas 
ģenerālsekretāram.


