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B9-0009/2019

Usnesení Evropského parlamentu o situaci ve Venezuele
(2019/2730(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na svá předchozí usnesení o situaci ve Venezuele, zejména na usnesení ze 
dne 27. února 2014 o situaci ve Venezuele1, ze dne 18. prosince 2014 o pronásledování 
demokratické opozice ve Venezuele2, ze dne 12. března 2015 o situaci ve Venezuele3, 
ze dne 8. června 2016 o situaci ve Venezuele4, ze dne 27. dubna 2017 o situaci ve 
Venezuele5, ze dne 8. února 2018 o situaci ve Venezuele6, ze dne 3. května 2018 
o volbách ve Venezuele7, ze dne 5. července 2018 o migrační krizi a humanitární situaci 
ve Venezuele a na jejích pozemních hranicích s Kolumbií a Brazílií8, ze dne 25. října 
2018 o situaci ve Venezuele9, ze dne 31. ledna 2019 o situaci ve Venezuele10 a ze dne 
28. března 2019 o mimořádné situaci ve Venezuele11,

– s ohledem na zprávu vysoké komisařky OSN pro lidská práva ze dne 5. července 2019 
o situaci týkající se lidských práv v Bolívarovské republice Venezuela,

– s ohledem na nejnovější prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky 
Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, a to prohlášení ze dne 4. dubna, 
30. dubna a 18. června 2019,

– s ohledem na prohlášení ze společného zasedání Mezinárodní kontaktní skupiny a 
Limské skupiny o situaci ve Venezuele, které bylo vydáno dne 3. června 2019,

– s ohledem na prohlášení Limské skupiny ze dne 3. května 2019,

– s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1656 ze dne 6. listopadu 2018, kterým se 
mění rozhodnutí (SZBP) 2017/2074 o omezujících opatřeních ve Venezuele12, které do 
14. listopadu 2019 obnovuje již zavedená cílená omezující opatření,

– s ohledem na Quitskou deklaraci o lidské mobilitě venezuelských občanů v regionu ze 
dne 4. září 2018,

– s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

1 Úř. věst. C 285, 29.8.2017, s. 145.
2 Úř. věst. C 294, 12.8.2016, s. 21.
3 Úř. věst. C 316, 30.8.2016, s. 190.
4 Úř. věst. C 86, 6.3.2018, s. 101.
5 Úř. věst. C 298, 23.8.2018, s. 137.
6 Úř. věst. C 463, 21.12.2018, s. 61.
7 Přijaté texty, P8_TA(2018)0199.
8 Přijaté texty, P8_TA(2018)0313.
9 Přijaté texty, P8_TA(2018)0436.
10 Přijaté texty, P8_TA(2019)0061.
11 Přijaté texty, P8_TA(2019)0327.
12 Úř. věst. L 276, 7.11.2018, s. 10.
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– s ohledem na Meziamerickou demokratickou chartu přijatou dne 11. září 2001,

– s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech,

– s ohledem na Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech,

– s ohledem na Římský statut Mezinárodního trestního soudu,

– s ohledem na venezuelskou ústavu,

– s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že humanitární krize ve Venezuele se stále prohlubuje a situace 
v oblasti lidských práv, demokracie a právního státu se zhoršuje; vzhledem k tomu, že 
7 milionů lidí potřebuje nyní naléhavě pomoc, 94 % obyvatelstva žije pod hranicí 
chudoby a 62 % osob trpí extrémní chudobou; vzhledem k tomu, že 70 % dětí 
nenavštěvuje školu, že každým dnem odejde z této země 5 000 lidí a podle odhadů 
dosáhne počet venezuelských migrantů do konce roku 5,2 milionu;

B. vzhledem k tomu, že podle Úřadu vysoké komisařky OSN pro lidská práva „existují 
pádné důvody domnívat se, že ve Venezuele došlo k závažnému porušování 
hospodářských a sociálních práv, včetně práva na potraviny a zdraví“ vzhledem k tomu, 
že rovněž bylo vzato na vědomí, že Venezuela již více než deset let přijímá a uplatňuje 
řadu zákonů, politik a postupů, které omezují demokratický prostor, oslabují veřejné 
instituce a mají dopad na nezávislost soudnictví;

C. vzhledem k tomu, že tato situace dala vládě možnost porušovat v mnohých ohledech 
lidská práv, například pronásledovat občany z politických důvodů, provádět 
mimosoudní popravy, mučit a svévolně občany zatýkat a používat výhrůžky a násilí 
vůči domorodým komunitám; vzhledem k tomu, že vláda uznala, že v roce 2018 bylo 
5 287 osob zabito z důvodu „odporu vůči orgánům“ a že dalších 1 569 lidí bylo z téhož 
důvodu usmrceno mezi lednem a květnem 2019; vzhledem k tomu, že informace 
analyzované Úřadem vysoké komisařky pro lidská práva naznačují, že v řadě těchto 
případů se může jednat o mimosoudní popravy;

D. vzhledem k tomu, že venezuelská ekonomika, zejména její ropný průmysl a systém 
produkce potravin, byla v krizi již před zavedením odvětvových sankcí; vzhledem 
k tomu, že nejnovější ekonomické sankce ještě více zhoršují dopady hospodářské krize 
a těžké humanitární situace; vzhledem k tomu, že vláda akceptovala jmenování 
koordinátora humanitární pomoci, což znamená, že připustila existenci humanitární 
krize;

E. vzhledem k tomu, že humanitární situace se značně zhoršila v důsledku dlouhotrvajících 
přerušení dodávek elektrického proudu způsobených nedostatečnou údržbou veřejné 
infrastruktury, nesprávným přidělováním prostředků, korupcí a mimořádným 
nedostatkem investic; vzhledem k tomu, že tento stav vedl ke zhroucení veřejných 
služeb, jako je veřejná doprava a přístup k elektrické energii, vodě a zemnímu plynu; 
vzhledem k tomu, že sociální programy zahrnující mimo jiné distribuci potravin a 
přístup k lékařské péči byly využívány jako nástroj společenské kontroly a prováděny 
diskriminačním způsobem, který je založen na politických motivech a má neúměrný 
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dopad na ženy; vzhledem k tomu, že hospodářská a sociální práva mnohých 
domorodých obyvatel byla neúměrně oslabena současnou humanitární situací, zejména 
v důsledku uzavření venezuelských hranic v únoru 2019, což mělo mimořádně neblahé 
následky pro domorodé skupiny obyvatel, jako jsou kmeny Wayuu nebo Pemón, jejichž 
tradiční území přesahují hranice Venezuely;

F. vzhledem k tomu, že EU reagovala na tuto krizi poskytnutím naléhavé pomoci 
a rozvojové pomoci ve výši 117,6 milionů EUR a spolupracuje se zranitelným 
obyvatelstvem jak ve Venezuele (60 % prostředků), tak v sousedních zemích (40 % 
prostředků); vzhledem k tomu, že pomoc, kterou OSN zatím získalo pro svůj regionální 
plán pro uprchlíky a migranty představuje pouze 22 % celkové kýžené částky (159 
milionů USD ze 738 milionů USD OSN, k jejichž shromáždění OSN vyzvalo);

G. vzhledem k tomu, že EU je nadále přesvědčena, že mírové a demokratické politické 
řešení je jediným udržitelným východiskem z venezuelské krize, že se ve  Venezuele 
zapojuje do informačních činností a spolupracuje se všemi příslušnými aktéry 
prostřednictvím Mezinárodní kontaktní skupiny a jejího zvláštního poradce; vzhledem 
k tomu, že rozhovory mezi faktickou vládou a opozicí byly po dvou kolech, které 
proběhly v Oslu, obnoveny dne 8. července na Barbadosu; vzhledem k tomu, že EU 
zopakovala, že podporuje proces zprostředkování dialogu vedený Norskem v zájmu 
politického a demokratického řešení krize, který by měl vést ke svobodným a 
spravedlivým volbám za účasti mezinárodních pozorovatelů;

H. vzhledem k tomu, že armádní kapitán Rafael Acosta Arévalo zemřel dne 29. června 
2019, tedy v době, kdy ho venezuelské bezpečnostní síly držely ve vazbě; vzhledem 
k tomu, že EU považuje tento akt za další výmluvný doklad svévolnosti soudního 
systému této země i toho, že zadržovaní nemají dostatek záruk a práv;

1. vyjadřuje solidaritu a plnou podporu venezuelskému lidu, který trpí důsledky závažné 
politické a humanitární krize;

2. připomíná svůj dřívější postoj spočívající v kategorickém odmítnutí veškerých návrhů 
nebo pokusů řešit krizi způsoby, při nichž by mohlo dojít k násilí či vojenskému zásahu; 
opakuje, že jediným udržitelným východiskem ze stávající patové politické situace a 
závažné sociální a humanitární krize, kterou tato situace vyvolala, je mírové, 
demokratické a inkluzivní řešení;

3. podporuje probíhající proces zprostředkování rozhovorů vedený Norskem a vítá 
skutečnost, že se obě strany dohodly na stálém dialogu v zájmu míru; zdůrazňuje, že 
má-li být tento proces zprostředkování úspěšný, měla by být přijata přinejmenším tato 
opatření, jejichž cílem je budovat důvěru: propuštění politických vězňů a zrušení zákazu 
kandidatury opozičních politiků na veřejné funkce; uznání a respektování ústavní úlohy 
Národního shromáždění; zajištění vyváženého složení Národní volební rady a 
aktualizace celostátního seznamu voličů; odstranění překážek bránících rovné účasti ve 
volbách, a to poskytnutím záruk všem politickým aktérům, že budou moci kandidovat 
ve volbách za rovných podmínek, a nezbytné uznání vítěze voleb, které proběhnou za 
rovných a spravedlivých podmínek a za účasti mezinárodních pozorovatelů;

4. vyzývá venezuelské orgány, aby zajistily, aby humanitární pomoc byla distribuována 
všem obyvatelům bez jakékoli politické zaujatosti; připomíná, že venezuelské orgány 
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by měly chránit všechny občany a plně přitom dodržovat jejich lidská práva a že by 
měly plnit své mezinárodní závazky k respektování zásad právního státu a základních 
svobod; v této souvislosti trvá na omezení všech milic nebo polovojenských skupin a na 
jejich co nejrychlejším odzbrojení;

5. opět vyjadřuje plnou podporu Národnímu shromáždění, které je legitimním 
a demokratickým orgánem Venezuely a jehož pravomoci je nutné obnovit a 
respektovat, včetně výsad a zajištění bezpečnosti jeho členů; odsuzuje fakt, že 
22 poslanců bylo zbaveno poslanecké imunity a dva poslanci byli uvězněni;

6. oceňuje úsilí vlád zemí v tomto regionu o patřičné přijetí venezuelských občanů v rámci 
procesu jejich mobility známého jako proces z Quita; vítá plán postupu formulovaný 
v kapitole z Buenos Aires, který sestává z konkrétních akcí reagujících na problémy, 
včetně obchodování s lidmi, poskytování zdravotní péče a uznávání akademického 
vzdělání; vyzývá EU, aby vybízela k těmto iniciativám a podporovala je, a zajistila tak 
reakci vedenou Latinskou Amerikou;

7. připomíná, že je nutné zastavit veškeré zastrašování a útoky na domorodé obyvatelstvo, 
včetně jejich vůdců, a že orgány by měly zajistit ochranu těchto obyvatel a přijmout 
všechna opatření nezbytná k ochraně jejich práv, a to práv jednotlivců i kolektivních 
práv, včetně práva na půdu;

8. vyzývá venezuelské orgány, aby zahájily plnohodnotné a nezávislé vyšetřování smrti 
armádního kapitána Rafaela Acosty Arévala;

9. připomíná své návrhy na vyslání oficiální delegace Evropského parlamentu, která by 
jela do Venezuely na misi ke zjištění potřebných údajů, pokud to dovolí podmínky; 
připomíná, že je připraven monitorovat příští volební proces;

10. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni 
Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, 
legitimnímu prozatímnímu prezidentovi republiky a Národnímu shromáždění 
Bolívarovské republiky Venezuela, vládám a parlamentům Limské skupiny, Evropsko-
latinskoamerickému parlamentnímu shromáždění a generálnímu tajemníkovi 
Organizace amerických států.


