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B9-0008/2019

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

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta as suas anteriores resoluções sobre a Venezuela, nomeadamente a de 3 
de maio de 2018 sobre as eleições na Venezuela, 5 de julho de 2018 sobre a crise 
migratória e a situação humanitária na Venezuela e na sua fronteira terrestre com a 
Colômbia e o Brasil, 25 de outubro de 2018 sobre a situação na Venezuela, 31 de 
janeiro de 2019 sobre a situação na Venezuela e 28 de março de 2019 sobre a situação 
de emergência na Venezuela,

– Tendo em conta o relatório sobre a Venezuela do Alto Comissário das Nações Unidas 
para os Direitos Humanos, de 4 de julho de 2019,

– 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, nomeadamente de 10 de janeiro de 2019, 26 de janeiro de 2019, 24 de 
fevereiro de 2019 e 28 de março de 2019,

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

A. Considerando que os venezuelanos se vêm confrontados com uma série de violações 
dos seus direitos económicos e sociais, violações essas que estão interrelacionadas e que 
se estão a agravar: a deterioração do poder de compra dos venezuelanos faz com que já 
não consigam cobrir as suas necessidades básicas; a má afetação dos recursos, a 
corrupção, a falta de manutenção das infraestruturas públicas e a grave falta de 
investimentos levaram ao colapso de serviços públicos como os cuidados de saúde, os 
transportes públicos e o acesso à eletricidade, à água e ao gás natural; por outro lado, a 
escassez e os elevados preços dos géneros alimentícios fizeram com que os 
venezuelanos tivessem dificuldade em aceder a alimentos, o que conduziu à fome;

B. Considerando que, de 19 a 21 de junho de 2019, a Alta Comissária das Nações Unidas 
para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, visitou a Venezuela e que, na sequência 
da sua visita, apresentou um relatório ao Conselho dos Direitos Humanos com 
recomendações ao governo da Venezuela no sentido de por termo e de remediar as 
graves violações dos direitos humanos;

C. Considerando que o número de pessoas que se viram forçadas a abandonar a Venezuela 
aumentou consideravelmente desde 2018, tendo ultrapassado 4 milhões de pessoas em 
junho de 2019; considerando que, até ao final de 2019, a migração forçada de 
venezuelanos ultrapassará 5 milhões de pessoas, constituindo, assim, a segunda maior 
crise de migrantes e de refugiados no mundo;

D. Considerando que o governo de facto da Venezuela comprometeu o Estado de direito, 
desmantelou instituições democráticas e tomou medidas para neutralizar, reprimir e 
criminalizar opositores políticos e pessoas com uma posição crítica face ao governo; 
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considerando que a tortura é utilizada pelo regime como instrumento sistémico para 
intimidar e dissuadir;

E. Considerando que, no último ano e meio, cerca de 7 000 pessoas foram mortas 
extrajudicialmente durante operações de segurança levadas a cabo na Venezuela por 
forças do governo de facto; que as famílias das pessoas mortas extrajudicialmente 
durante os protestos continuam a ser privadas do seu direito à verdade, à justiça e a uma 
reparação;

F. Considerando que 22 deputados, incluindo o Presidente da Assembleia Nacional, foram 
privados da sua imunidade parlamentar; que 2 deputados se encontram detidos e outros 
16 procuraram proteção em embaixadas, deixaram o país ou refugiaram-se;

G. Considerando que o diálogo de mediação lançado em 16 de maio de 2018 entre o 
Presidente de facto Nicolás Maduro e as forças da oposição lideradas por Juan Guaidó, 
diálogo esse mediado pela Noruega, não conseguiu encontrar uma solução para a crise; 
considerando que, em 8 de julho de 2019, o diálogo foi retomado em Barbados, embora 
o governo de facto não tenha respeitado as condições que permitiriam uma melhor 
tentativa de diálogo;

H. Considerando que, em 23 de janeiro de 2019, o Presidente da Assembleia Nacional, 
Juan Guaidó, eleito de forma legítima e democrática, tomou posse como Presidente 
interino da Venezuela nos termos do artigo 233.º da Constituição venezuelana;

I. Considerando que forças oficiais e grupos paramilitares têm aplicado uma maior 
crueldade nas suas ações, como o demonstra a tortura até à morte do Capitão Rafael 
Acosta ou o caso de Rupo Velandria, de 16 anos, que ficou cego por ter sido alvejado 
no rosto quando protestava juntamente com a sua mãe contra a falta de gás para 
cozinhar;

1. Reitera a sua profunda preocupação com a situação de emergência grave que se vive na 
Venezuela, que está a colocar seriamente em perigo a vida e os direitos dos 
venezuelanos;

2. Condena a repressão brutal e a violência, que provocaram mortos e feridos; expressa a 
sua solidariedade para com o povo da Venezuela;

3. Sublinha a responsabilidade direta de Nicolás Maduro e das forças de segurança ao 
serviço do seu regime ilegítimo pela utilização indiscriminada da violência para 
reprimir o processo de transição democrática e o restabelecimento do Estado de direito 
na Venezuela;

4. Denuncia os abusos perpetrados pelos agentes responsáveis pela aplicação da lei e a 
repressão brutal exercida pelas forças de segurança; exorta à criação de um mecanismo 
nacional imparcial e independente, sob um governo de transição, com o apoio da 
comunidade internacional, para investigar as execuções extrajudiciais cometidas no 
decurso de operações de segurança, de molde a garantir que os responsáveis sejam 
responsabilizados pelos seus atos e que se proporcione reparações aos familiares das 
vítimas e a proteção necessária contra intimidações e represálias;
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5. Condena as violações do direito a géneros alimentícios e a cuidados médicos; insta 
urgentemente a que se garanta a disponibilidade de alimentos, medicamentos e serviços 
de cuidados de saúde, e o acesso aos mesmos, com uma atenção especial nos serviços 
de apoio materno e infantil;

6. Sublinha a necessidade de se por termo, condenar e punir todos os atos de perseguição e 
de repressão seletiva por motivos políticos; apela à libertação de todas as pessoas 
privadas arbitrariamente da sua liberdade;

7. Chama a atenção para o facto de a grave crise migratória em toda a região se estar a 
agudizar e louva os esforços desenvolvidos pelos países vizinhos e a solidariedade 
demonstrada pelos mesmos; insta a Comissão a manter a sua cooperação com estes 
países, não só proporcionando assistência humanitária como também recursos 
adicionais no âmbito da política de desenvolvimento da UE;

8. Propõe que ambas as partes cheguem a acordo sobre um governo provisório apto a criar 
as condições necessárias para a realização de eleições justas, que proporcione um 
diálogo frutífero e a realização de eleições livres — o que não tem sido possível com o 
governo de Nicolás Maduro;

9. Insiste em que o único objetivo do diálogo se deve centrar na obtenção de uma solução 
pacífica que ponha termo à ditadura, resolva a atual crise e acabe com o sofrimento do 
povo venezuelano;

10. Exorta à criação de condições que conduzam a eleições presidenciais livres, 
transparentes e credíveis, no âmbito de um governo de transição e com base num 
calendário definido, a par de condições equitativas para todos os intervenientes, 
transparência e a presença de observadores internacionais credíveis;

11. Insta o Conselho a impor sanções adicionais sobre bens detidos no estrangeiro pelas 
autoridades estatais ilegítimas e pelas pessoas responsáveis por violações dos direitos 
humanos e pela repressão; manifesta a sua convicção de que as autoridades da UE 
devem limitar os movimentos dessas pessoas, assim como dos seus familiares mais 
próximos, congelar os seus bens e suspender os seus vistos;

12. Insta a VP/AR a liderar a política da UE sobre a situação na Venezuela, em cooperação 
com o grupo de contacto constituído pelos países democráticos da região representados 
pelo Grupo de Lima;

13. Manifesta a sua preocupação relativamente ao facto de as forças policiais cubanas e o 
serviço de informações militares serem o elemento estratégico que permitiu que o 
regime ilegal de Nicolás Maduro se tivesse mantido, o que constitui uma maciça 
ingerência estrangeira, política e militar na Venezuela;

14. Manifesta a sua preocupação em relação ao apoio da Rússia ao regime da Venezuela e, 
nomeadamente, ao seu envio de peritos e de consultores técnicos e militares; condena 
esta ingerência ilegal nos assuntos internos da Venezuela;

15. Apoia totalmente as investigações do Tribunal Penal Internacional (TPI) sobre os 
numerosos crimes e atos de repressão cometidos pelo regime venezuelano; insta a UE a 
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aderir à iniciativa dos Estados Partes do TPI de abrirem um inquérito aos crimes contra 
a humanidade cometidos pelo governo de facto de Nicolás Maduro com vista a 
responsabilizar os respetivos autores;

16. Apoia a iniciativa de criar uma Comissão de Inquérito juntamente com o CDHNU para 
determinar responsabilidades individuais nas violações sistemáticas dos direitos 
humanos na Venezuela;

17. Insta o governo de facto da Venezuela a cumprir rapidamente as recomendações 
constantes do relatório do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos 
Humanos sobre a situação dos direitos humanos na Venezuela;

18. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, 
à VP/AR, ao Presidente da República interino legítimo e à Assembleia Nacional da 
República Bolivariana da Venezuela, aos governos e parlamentos dos países do Grupo 
de Lima, à Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana e ao Secretário-Geral da 
Organização dos Estados Americanos.


