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B9-0009/2019

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Venezuelas
(2019/2730(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone olukorra kohta Venezuelas, eelkõige 
27. veebruari 2014. aasta resolutsiooni olukorra kohta Venezuelas1, 18. detsembri 
2014. aasta resolutsiooni demokraatliku opositsiooni tagakiusamise kohta Venezuelas2, 
12. märtsi 2015. aasta resolutsiooni olukorra kohta Venezuelas3, 8. juuni 2016. aasta 
resolutsiooni olukorra kohta Venezuelas4, 27. aprilli 2017. aasta resolutsiooni olukorra 
kohta Venezuelas5, 8. veebruari 2018. aasta resolutsiooni olukorra kohta Venezuelas6, 
3. mai 2018. aasta resolutsiooni valimiste kohta Venezuelas7, 5. juuli 2018. aasta 
resolutsiooni rändekriisi ja humanitaarolukorra kohta Venezuelas ning selle 
maismaapiiridel Colombia ja Brasiiliaga8, 25. oktoobri 2018. aasta resolutsiooni 
olukorra kohta Venezuelas9, 31. jaanuari 2019. aasta resolutsiooni olukorra kohta 
Venezuelas10 ning 28. märtsi 2019. aasta resolutsiooni hädaolukorra kohta 
Venezuelas11,

– võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku 5. juuli 2019. aasta aruannet inimõiguste 
olukorra kohta Venezuela Bolívari Vabariigis,

– võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja 4. aprilli, 30. aprilli ja 18. juuni 2019. aasta viimaseid avaldusi,

– võttes arvesse rahvusvahelise kontaktrühma ja Lima rühma 3. juuni 2019. aasta ühisel 
koosolekul tehtud avaldust olukorra kohta Venezuelas,

– võttes arvesse Lima rühma 3. mai 2019. aasta deklaratsiooni,

– võttes arvesse nõukogu 6. novembri 2018. aasta otsust (ÜVJP) 2018/1656, millega 
muudetakse otsust (ÜVJP) 2017/2074 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga 
Venezuelas12 ja pikendatakse kehtivate sihipäraste piiravate meetmete kehtivust 
14. novembrini 2019,

– võttes arvesse 4. septembri 2018. aasta Quito deklaratsiooni Venezuela kodanike 

1 ELT C 285, 29.8.2017, lk 145.
2 ELT C 294, 12.8.2016, lk 21.
3 ELT C 316, 30.8.2016, lk 190.
4 ELT C 86, 6.3.2018, lk 101.
5 ELT C 298, 23.8.2018, lk 137.
6 ELT C 463, 21.12.2018, lk 61.
7 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0199.
8 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0313.
9 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0436.
10 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0061.
11 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0327.
12 ELT L 276, 7.11.2018, lk 10.



RE\1186150ET.docx 3/5 PE637.775v01-00

ET

liikuvuse kohta piirkonnas,

– võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

– võttes arvesse 11. septembril 2001. aastal vastu võetud Ameerika riikide 
demokraatiahartat,

– võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

– võttes arvesse majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvahelist pakti,

– võttes arvesse Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuuti,

– võttes arvesse Venezuela põhiseadust,

– võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et Venezuela humanitaarkriis süveneb jätkuvalt ning inimõiguste, 
demokraatia ja õigusriigi olukord jätkab halvenemist; arvestades, et 7 miljonit inimest 
vajab praegu kiireloomulist abi, 94% elanikkonnast elab allpool vaesuspiiri ja 62% elab 
äärmises vaesuses; arvestades, et 70% lastest ei käi koolis, iga päev lahkub riigist 5000 
inimest ning hinnangute kohaselt on aasta lõpuks Venezuelast välja rännanud 5,2 
miljonit inimest;

B. arvestades, et ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo andmetel on alust arvata, et 
Venezuelas on tõsiselt rikutud majanduslikke ja sotsiaalseid õigusi, sealhulgas toidu ja 
tervise suhtes kehtivaid õigusi; arvestades, et on teada, et üle kümne aasta on Venezuela 
vastu võtnud ja rakendanud mitmeid seadusi, poliitilisi meetmeid ja tavasid, mis on 
piiranud demokraatlikku ruumi, nõrgestanud avalikke institutsioone ja mõjutanud 
kohtusüsteemi sõltumatust;

C. arvestades, et see olukord on võimaldanud valitsusel panna toime arvukaid inimõiguste 
rikkumisi, nagu poliitilistel põhjustel tagakiusamine, kohtuvälised hukkamised, 
piinamise kasutamine, meelevaldsed vahistamised ja ähvardused ning põlisrahvaste 
kogukondade vastane vägivald; arvestades, et valitsus tunnistas, et 2018. aastal leidis 
aset 5287 tapmist võimuesindajale vastuhaku põhjusel ja lisaks 1569 tapmist samal 
põhjusel jaanuarist kuni maini 2019; arvestades, et ÜRO inimõiguste ülemvoliniku 
büroo analüüsitud teave viitab sellele, et paljud neist tapmistest võivad endast kujutada 
kohtuväliseid hukkamisi;

D. arvestades, et Venezuela majandus, eelkõige naftatööstus ja toidutootmissüsteemid olid 
juba kriisis enne mis tahes valdkondlike sanktsioonide kehtestamist; arvestades, et 
hiljutised majandussanktsioonid süvendavad veelgi majanduskriisi tagajärgi ja 
humanitaarolukorda; arvestades, et valitsus on aktsepteerinud ÜRO humanitaarabi 
koordinaatori määramist, mis tähendab humanitaarkriisi olemasolu tunnistamist;

E. arvestades, et humanitaarolukord on järsult halvenenud pikaajaliste elektrikatkestuste 
tõttu, mida põhjustab avaliku taristu puudulik hooldus, ressursside väärpaigutamine, 
korruptsioon ja tugev alainvesteerimine; arvestades, et see on toonud kaasa avalike 
teenuste, näiteks ühistranspordi kokkuvarisemise ning juurdepääsu kadumise elektri-, 



PE637.775v01-00 4/5 RE\1186150ET.docx

ET

vee- ja maagaasile; arvestades, et sotsiaalprogramme, sealhulgas toidu jaotamist ja 
arstiabi kättesaadavust, on kasutatud sotsiaalse kontrolli vahendina ja rakendatud 
diskrimineerival viisil, mis põhineb poliitilistel kaalutlustel ja mõjutab 
ebaproportsionaalselt naisi; arvestades, et humanitaarolukord mõjutab 
ebaproportsionaalselt paljude põlisrahvaste majanduslikke ja sotsiaalseid õigusi, 
eelkõige Venezuela piiride sulgemise tõttu 2019. aasta veebruaris, millel on olnud 
rasked tagajärjed selliste põlisrahvaste nagu vajuude ja pemonite jaoks, kelle 
traditsioonilised territooriumid ulatuvad üle piiri;

F. arvestades, et EL on kriisile reageerimiseks eraldanud hädaabi ja arenguabi 117,6 
miljoni euro ulatuses, tehes koostööd haavatavate elanikkonnarühmadega nii 
Venezuelas (60% rahastamisest) kui ka naaberriikides (40% rahastamisest); arvestades, 
et siiani on ÜRO poolt oma piirkondliku pagulas-ja rändeküsimuse tegevuskava raames 
kogutud toetus vaid umbes 22% taotletud kogusummast (159 miljonit USA dollarit 
võrreldes taotletud 738 miljoni USA dollariga);

G. arvestades, et EL on jätkuvalt veendunud, et rahumeelne ja demokraatlik poliitiline 
lahendus on ainus kestlik väljapääsutee Venezuela kriisist, ning ta osaleb Venezuelas 
toimuvas teavitustegevuses ja teeb koostööd kõigi asjaomaste osapooltega 
rahvusvahelise kontaktrühma ja selle erinõuniku kaudu; arvestades, et pärast kahte 
läbirääkimiste vooru Oslos jätkusid 8. juulil Barbadosel läbirääkimised de facto 
valitsuse ja opositsiooni vahel; arvestades, et EL on kinnitanud, et toetab Norra 
juhitavat protsessi, mille eesmärk on saavutada poliitiline ja demokraatlik lahendus 
kriisile, mis peaks kaasa tooma rahvusvaheliste vaatlejatega vabad ja õiglased 
valimised;

H. arvestades, et sõjaväekapten Rafael Acosta Arévalo suri 29. juunil 2019. aastal, kui teda 
hoidsid vahi all Venezuela julgeolekujõud; arvestades, et Euroopa Liit leidis, et see on 
veel üks selge näide riigi kohtusüsteemi meelevaldsest olemusest ning kinnipeetavate 
tagatiste ja õiguste puudumisest;

1. väljendab oma solidaarsust ja täielikku toetust Venezuela rahvale, kes kannatab ränga 
humanitaar- ja poliitilise kriisi tagajärgede all;

2. kordab oma varasemat seisukohta, et kõik ettepanekud ja katsed kriisi lahendamiseks, 
millega võib kaasneda vägivalla kasutamine või sõjaväe sekkumine, tuleb kindlalt tagasi 
lükata; kordab, et ainus võimalus praegusest poliitilisest ummikseisust ja selle tagajärjel 
tekkinud rängast sotsiaalsest ja humanitaarkriisist püsivalt väljuda on leida rahumeelne, 
demokraatlik ja kaasav lahendus;

3. toetab Norra juhitavat käimasolevat lepitamisprotsessi ning väljendab heameelt mõlema 
poole kokkuleppe üle pidada püsivat dialoogi rahu saavutamiseks; rõhutab, et 
lepitamisprotsessi edu tagamiseks tuleks kehtestada vähemalt järgmised usaldust 
suurendavad meetmed: vabastada poliitvangid ning kaotada opositsioonipoliitikutele 
kehtestatud keeld kandideerida riigiametisse; austada ja tunnistada rahvuskogu 
põhiseaduslikku rolli; tagada riikliku valimisnõukogu tasakaalustatud koosseis ja 
ajakohastatud riiklik valimisregister; kõrvaldada valimistel võrdse osalemise ees seisvad 
takistused, tagades, et kõik poliitilised osalejad saaksid kandideerida võrdsetel 
tingimustel, ning vajaduse tunnustada valimiste võitjat võrdõiguslikkuse, õigluse ja 
rahvusvahelise järelevalve tingimustes;
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4. kutsub Venezuela ametivõime üles tagama, et humanitaarabi jagatakse kogu 
elanikkonnale ilma igasuguse poliitilise eelarvamuseta; tuletab meelde, et Venezuela 
ametivõimud peaksid kaitsma kõiki kodanikke, austades seejuures täielikult nende 
inimõigusi, ning täitma oma rahvusvahelisi kohustusi õigusriigi põhimõtte ja 
põhivabaduste järgimise osas; rõhutab sellega seoses, et kõigi relvarühmituste või 
poolsõjaväeliste rühmituste üle tuleks võimalikult kiiresti kehtestada kontroll ja need 
relvitustada;

5. kordab, et toetab täielikult rahvuskogu kui Venezuela legitiimset demokraatlikku 
organit, kelle volitused on vaja taastada ja tagada, sealhulgas austada rahvuskogu 
liikmete eesõigusi ja turvalisust; mõistab hukka 22 parlamendiliikmelt puutumatuse 
äravõtmise ja kahe parlamendiliikme vangistamise;

6. tunnustab piirkonna valitsuste jõupingutusi Venezuela kodanike asjakohaseks 
vastuvõtmiseks inimeste liikuvuse olukorras, mida tuntakse Quito protsessi nime all; 
väljendab heameelt Buenos Airese kohtumise tegevuskava üle, mis koosneb 
konkreetsetest meetmetest, mis on seotud inimkaubanduse, tervishoiuteenuste osutamise 
ja akadeemiliste kvalifikatsioonide tunnustamisega; nõuab, et EL ergutaks ja toetaks 
neid algatusi, et tagada Ladina-Ameerika juhitud reageerimine;

7. tuletab meelde, et põlisrahvaste, muu hulgas nende juhtide igasugune hirmutamine ja 
ründamine tuleb lõpetada ning et ametiasutused peaksid tagama nende kaitse ja võtma 
kõik vajalikud meetmed, et kaitsta nende isiklikke ja kollektiivseid õigusi, sealhulgas 
õigust maale;

8. kutsub Venezuela ametivõime üles algatama armeekapteni Rafael Acosta Arévalo 
surma täieliku ja sõltumatu uurimise;

9. tuletab meelde oma ettepanekuid saata riiki teabekogumismissioonile Euroopa 
Parlamendi ametlik delegatsioon, kui tingimused seda võimaldavad; tuletab meelde oma 
valmisolekut jälgida tulevast valimisprotsessi;

10. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele 
esindajale, Venezuela seaduslikule üleminekupresidendile ja Venezuela Bolívari 
Vabariigi rahvuskogule, Lima rühma riikide valitsustele ja parlamentidele, Euroopa – 
Ladina-Ameerika parlamentaarsele assambleele ning Ameerika Riikide Organisatsiooni 
peasekretärile.


