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

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta as suas resoluções anteriores sobre a Venezuela, em particular as de 27 
de fevereiro de 2014 sobre a situação na Venezuela1, de 18 de dezembro de 2014 sobre 
a perseguição da oposição democrática na Venezuela2, de 12 de março de 2015 sobre a 
situação na Venezuela3, de 8 de junho de 2016 sobre a situação na Venezuela4, de 27 de 
abril de 2017 sobre a situação na Venezuela5, de 8 de fevereiro de 2018 sobre a situação 
na Venezuela6, de 3 de maio de 2018 sobre as eleições na Venezuela7, de 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 Brasil8, de 25 de outubro de 2018 sobre a situação na 
Venezuela9, de 31 de janeiro de 2019 sobre a situação na Venezuela10, e de 28 de março 
de 2019 sobre a situação de emergência na Venezuela11,

– Tendo em conta o relatório da Alta-Comissária das Nações Unidas para os Direitos 
Humanos, de 5 de junho de 2019, sobre a situação dos direitos humanos na República 
Bolivariana da Venezuela,

– Tendo em conta as mais recentes declarações da Vice-Presidente da Comissão/Alta 
Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança 
(VP/HR), de 4 de abril, 30 de abril e 18 de junho de 2019,

– Tendo em conta a declaração relativa à reunião conjunta do Grupo Internacional de 
Contacto e do Grupo de Lima, de 3 de junho de 2019, sobre a situação na Venezuela,

– Tendo em conta a declaração do Grupo de Lima, 3 de maio de 2019,

– Tendo em conta a Decisão (PESC) 2018/1656 do Conselho, de 6 de novembro de 2018, 
que altera a Decisão (PESC) 2017/2074 relativa a medidas restritivas tendo em conta a 
situação na Venezuela12, que prorroga até 14 de novembro de 2019 as medidas 
restritivas específicas atualmente em vigor,

– Tendo em conta a Declaração de Quito, de 4 de setembro de 2018, sobre a mobilidade 

1 JO C 285 de 29.8.2017, p. 145.
2 JO C 294 de 12.8.2016, p. 21.
3 JO C 316 de 30.8.2016, p. 190.
4 JO C 86 de 6.3.2018, p. 101.
5 JO C 298 de 23.8.2018, p. 137.
6 JO C 463 de 21.12.2018, p. 61.
7 Textos Aprovados, P8_TA(2018)0199.
8 Textos Aprovados,  P8_TA(2018)0313.
9 Textos Aprovados, P8_TA(2018)0436.
10 Textos Aprovados, P8_TA(2019)0061.
11 Textos Aprovados, P8_TA(2019)0327.
12 JO L 276 de 7.11.2018, p. 10.
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humana de cidadãos venezuelanos na região,

– Tendo em conta a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948,

– Tendo em conta a Carta Democrática Interamericana, adotada em 11 de setembro de 
2001,

– Tendo em conta o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos,

– Tendo em conta o Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e 
Culturais,

– Tendo em conta o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional,

– Tendo em conta a Constituição da Venezuela,

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

A. Considerando que a crise humanitária na Venezuela continua a agravar-se e que a 
situação dos direitos humanos, da democracia e do Estado de direito continua a 
deteriorar-se; que, atualmente, 7 milhões de pessoas necessitam com urgência de ajuda, 
94 % da população vive abaixo do limiar de pobreza e 62 % vive em condições de 
pobreza extrema; que 70 % das crianças não estão a ser escolarizadas, 5000 pessoas 
estão a sair do país todos os dias e que, de acordo com as estimativas, haverá 
5,2 milhões de migrantes venezuelanos até ao final do ano;

B. Considerando que, segundo o Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Direitos 
Humanos (ACDH), existem motivos razoáveis para crer que, na Venezuela, foram 
cometidas graves violações dos direitos económicos e sociais, incluindo os direitos à 
alimentação e à saúde; que foi igualmente reconhecido que há mais de uma década que 
a Venezuela adotou e aplicou uma série de leis, políticas e práticas que restringiram o 
espaço democrático, enfraqueceram as instituições públicas e afetaram a independência 
do poder judicial;

C. Considerando que este contexto permitiu ao governo cometer numerosas violações dos 
direitos humanos, como a perseguição por motivos políticos, as execuções 
extrajudiciais, o recurso à tortura, as detenções arbitrárias e as ameaças e a violência 
contra as comunidades indígenas; que o governo reconheceu 5287 mortes ocorridas em 
consequência da «resistência às autoridades», em 2018, e mais 1569 entre janeiro e 
maio de 2019; que as informações analisadas pelo ACDH sugerem que muitas dessas 
mortes podem constituir execuções extrajudiciais;

D. Considerando que a economia da Venezuela, nomeadamente a sua indústria petrolífera 
e os seus sistemas de produção alimentar, já se encontrava em crise antes da aplicação 
de quaisquer sanções setoriais; que as sanções económicas mais recentes estão a agravar 
as consequências da crise económica e da situação humanitária; que o governo aceitou a 
nomeação de um coordenador humanitário das Nações Unidas, o que equivale a aceitar 
que existe uma crise humanitária;

E. Considerando que a situação humanitária se deteriorou acentuadamente devido a cortes 
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de energia prolongados causados pela falta de manutenção das infraestruturas públicas, 
pela má afetação de recursos, pela corrupção e por graves lacunas de investimento; que 
esta situação levou ao colapso de serviços públicos como os transportes públicos e do 
acesso à eletricidade, à água e ao gás natural; que os programas sociais, incluindo a 
distribuição de alimentos e o acesso a cuidados médicos, têm sido utilizados como 
instrumento de controlo social e aplicados de forma discriminatória que se baseia em 
motivos políticos e afeta de forma desproporcionada as mulheres; que os direitos 
económicos e sociais de muitos povos indígenas têm sido afetados de forma 
desproporcionada pela situação humanitária, nomeadamente pelo encerramento das 
fronteiras da Venezuela em fevereiro de 2019, o que teve consequências desastrosas 
para os grupos indígenas, como os Wayuu ou os Pemon, cujos territórios tradicionais 
atravessam a fronteira;

F. Considerando que a UE mobilizou 117,6 milhões de EUR em ajuda de emergência e 
ajuda ao desenvolvimento como resposta à crise, trabalhando com populações 
vulneráveis na Venezuela (60 % do financiamento) e nos países vizinhos (40 % do 
financiamento); que, até à data, o apoio recolhido pelas Nações Unidas para o seu plano 
regional de resposta aos refugiados e aos migrantes representa apenas cerca de 22 % do 
total solicitado (159 milhões de USD em relação a um pedido no valor de 738 milhões 
de USD);

G. Considerando que a UE continua convicta de que uma solução política democrática 
pacífica é a única forma sustentável de resolução da crise venezuelana e que a UE 
participa em atividades de sensibilização na Venezuela e com todos os intervenientes 
pertinentes através do Grupo Internacional de Contacto e do seu Conselheiro Especial; 
que, após duas rondas em Oslo, as conversações entre o governo de facto e a oposição 
foram retomadas em 8 de julho, em Barbados; que a UE reiterou o seu apoio ao 
processo facilitado pela Noruega, com vista a alcançar uma solução política e 
democrática para a crise que deve conduzir a eleições livres e justas com observação 
internacional;

H. Considerando que o capitão do exército, Rafael Acosta Arévalo, morreu em 29 de junho 
de 2019, quando se encontrava detido pelas forças de segurança venezuelanas; que a UE 
considerou este ato um outro exemplo flagrante do caráter arbitrário do sistema judicial 
no país e da falta de garantias e de direitos dos detidos;

1. Expressa solidariedade e total apoio ao povo da Venezuela, que sofre as consequências 
de uma grave crise política e humanitária;

2. Recorda a sua posição anterior de rejeitar categoricamente todas as propostas ou 
tentativas de resolução da crise que possam implicar o recurso à violência ou uma 
intervenção militar; reitera que uma solução pacífica, democrática e inclusiva é a única 
forma sustentável de sair do atual impasse político e da grave crise social e humanitária 
que este provocou;

3. Apoia o processo em curso facilitado pela Noruega e congratula-se com o acordo de 
ambas as partes no sentido de encetar um diálogo permanente para a paz; salienta que, 
para que um processo de facilitação seja bem sucedido, devem ser adotadas, no mínimo, 
as seguintes medidas de reforço da confiança: libertação dos presos políticos e 
levantamento da proibição imposta aos políticos da oposição que se candidatam a 
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cargos públicos; reconhecimento e respeito relativamente ao papel constitucional da 
Assembleia Nacional; estabelecimento de uma composição equilibrada do Conselho 
Nacional Eleitoral e elaboração de um recenseamento eleitoral nacional atualizado; 
eliminação dos obstáculos à participação equitativa nas eleições, garantindo que todos 
os intervenientes políticos possam concorrer em condições de igualdade, e necessidade 
de reconhecer o vencedor das eleições realizadas em condições de igualdade, com 
equidade e acompanhamento internacional;

4. Exorta as autoridades venezuelanas a assegurarem que a ajuda humanitária seja 
distribuída a toda a população sem qualquer politização; recorda que as autoridades 
venezuelanas devem proteger todos os cidadãos, no pleno respeito pelos seus direitos 
humanos, e cumprir os seus compromissos internacionais de respeitar o Estado de 
direito e as liberdades fundamentais; insiste, neste contexto, em que todas as milícias ou 
grupos paramilitares sejam colocados sob controlo e desarmados o mais rapidamente 
possível;

5. Reitera o seu pleno apoio à Assembleia Nacional, que é o órgão democrático legítimo 
da Venezuela e cujos poderes devem ser restabelecidos e respeitados, o que inclui as 
prerrogativas e a segurança dos seus membros; condena a revogação da imunidade 
parlamentar de 22 deputados e a detenção de dois deles;

6. Louva os esforços, conhecidos como o Processo de Quito, envidados pelos governos da 
região para acolher adequadamente os cidadãos venezuelanos em situações de 
mobilidade humana; congratula-se com o Roteiro do Capítulo de Buenos Aires, 
composto por ações específicas relacionadas com questões como o tráfico de seres 
humanos, a prestação de cuidados de saúde e o reconhecimento das qualificações 
académicas; insta a UE a incentivar e apoiar estas iniciativas, a fim de assegurar uma 
resposta impulsionada pela América Latina;

7. Recorda que é necessário pôr termo a qualquer intimidação e a ataques contra os povos 
indígenas, incluindo dirigentes, e que as autoridades devem assegurar a sua proteção e 
tomar todas as medidas necessárias para proteger os seus direitos individuais e 
coletivos, incluindo o seu direito à terra;

8. Insta as autoridades venezuelanas a iniciarem uma investigação plena e independente 
sobre a morte do capitão do exército Rafael Acosta Arévalo;

9. Recorda as suas propostas de enviar uma delegação oficial do Parlamento Europeu 
numa missão de informação ao país, caso as condições o permitam; recorda a sua 
vontade de acompanhar o futuro processo eleitoral;

10. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, 
à Vice-Presidente da Comissão / Alta Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança, ao Presidente da República interino legítimo e à 
Assembleia Nacional da República Bolivariana da Venezuela, aos governos e 
parlamentos do Grupo de Lima, à Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana e ao 
Secretário-Geral da Organização dos Estados Americanos.


