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B9-0009/2019

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Venezuela
(2019/2730(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la situația din Venezuela, în 
special cea din 27 februarie 2014 referitoare la situația din Venezuela1, din 
18 decembrie 2014 referitoare la persecutarea opoziției democratice în Venezuela2, din 
12 martie 2015 referitoare la situația din Venezuela3, din 8 iunie 2016 referitoare la 
situația din Venezuela4, din 27 aprilie 2017 referitoare la situația din Venezuela5, din 
8 februarie 2018 referitoare la situația din Venezuela6, din 3 mai 2018 referitoare la 
alegerile din Venezuela7, din 5 iulie 2018 referitoare la criza migrației și situația 
umanitară din Venezuela și din zona frontierelor sale terestre cu Columbia și Brazilia8, 
din 25 octombrie 2018 referitoare la situația din Venezuela9, din 31 ianuarie 2019 
referitoare la situația din Venezuela10 și din 28 martie 2019 referitoare la situația de 
urgență din Venezuela11,

– având în vedere raportul Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului din 5 iulie 
2019 privind situația drepturilor omului în Republica Bolivariană a Venezuelei,

– având în vedere cele mai recente declarații ale Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) din 4 
aprilie, 30 aprilie și 18 iunie 2019,

– având în vedere declarația din 3 iunie 2019 referitoare la reuniunea comună a Grupului 
internațional de contact și a Grupului de la Lima privind situația din Venezuela,

– având în vedere declarația din 3 mai 2019 a Grupului de la Lima,

– având în vedere Decizia (PESC) 2018/1656 a Consiliului din 6 noiembrie 2018 de 
modificare a Deciziei (PESC) 2017/2074 privind măsurile restrictive împotriva 
Venezuelei12, care reînnoiește până la 14 noiembrie 2019 actualele măsurile restrictive 
specifice în vigoare;

– având în vedere Declarația de la Quito din 4 septembrie 2018 privind mobilitatea umană 

1 JO C 285, 29.8.2017, p. 145.
2 JO C 294, 12.8.2016, p. 21.
3 JO C 316, 30.8.2016, p. 190.
4 JO C 86, 6.3.2018, p. 101.
5 JO C 298, 23.8.2018, p. 137.
6 JO C 463, 21.12.2018, p. 61.
7 Texte adoptate, P8_TA(2018)0199.
8 Texte adoptate, P8_TA(2018)0313.
9 Texte adoptate, P8_TA(2018)0436.
10 Texte adoptate, P8_TA(2019)0061.
11 Texte adoptate, P8_TA(2019)0327.
12 JO L 276, 7.11.2018, p. 10.
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a cetățenilor venezueleni în regiune,

– având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

– având în vedere Carta democratică interamericană, adoptată la 11 septembrie 2001,

– având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice,

– având în vedere Pactul internațional privind drepturile economice, sociale și culturale,

– având în vedere Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale,

– având în vedere Constituția Venezuelei,

– având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât criza umanitară din Venezuela continuă să se agraveze, iar situația drepturilor 
omului, a democrației și a statului de drept se deteriorează în continuare; întrucât 7 
milioane de persoane au nevoie urgentă de asistență, 94 % din populație trăiește sub 
pragul de sărăcie, iar 62 % în sărăcie extremă; întrucât 70 % dintre copii nu sunt 
școlarizați, 5 000 de persoane părăsesc țara în fiecare zi și, potrivit estimărilor, până la 
sfârșitul anului 5,2 milioane de venezueleni vor fi părăsit țara;

B. întrucât, potrivit Oficiului Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile 
Omului (OHCHR), „există motive întemeiate pentru a crede că în Venezuela au fost 
comise încălcări grave ale drepturilor economice și sociale, inclusiv ale drepturilor la 
hrană și sănătate”; întrucât este recunoscut faptul că, de peste un deceniu, Venezuela a 
adoptat și a pus în aplicare o serie de legi, politici și practici care au restricționat spațiul 
democratic, au slăbit instituțiile publice și au afectat independența sistemului judiciar;

C. întrucât acest context a permis guvernului să comită numeroase încălcări ale drepturilor 
omului, cum ar fi persecutarea pe motive politice, execuțiile extrajudiciare, utilizarea 
torturii, arestări arbitrare, amenințări și violențe împotriva comunităților indigene; 
întrucât guvernul a recunoscut 5 287 de omucideri pentru „rezistență în fața 
autorităților” în 2018 și alte 1 569 în perioada ianuarie-mai 2019; întrucât informațiile 
analizate de Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului 
sugerează că este posibil ca multe dintre aceste omucideri să constituie execuții 
extrajudiciare;

D. întrucât economia Venezuelei, în special industria petrolieră și cea alimentară, era deja 
în criză înainte de impunerea unor sancțiuni sectoriale; întrucât cele mai recente 
sancțiuni economice exacerbează efectele crizei economice și ale situației umanitare; 
întrucât guvernul a acceptat numirea unui coordonator umanitar de către ONU, ceea ce 
echivalează cu acceptarea crizei umanitare;

E. întrucât situația umanitară s-a deteriorat brusc din cauza întreruperilor de curent 
prelungite cauzate de neîntreținerea infrastructurii publice, din cauza alocării neadecvate 
a resurselor, a corupției și a nivelului extrem de scăzut de investiții; întrucât acest lucru 
a dus la prăbușirea serviciilor publice, cum ar fi transportul public și accesul la energie 
electrică, apă și gaze naturale; întrucât programele sociale, inclusiv distribuirea de 
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alimente și accesul la asistență medicală, au fost utilizate ca instrument de control social 
și au fost puse în aplicare într-un mod discriminatoriu, funcție de motive politice și 
afectează în mod disproporționat femeile; întrucât drepturile economice și sociale ale 
multor popoare indigene au fost afectate în mod disproporționat de situația umanitară, în 
special prin închiderea frontierelor Venezuelei în februarie 2019, cu consecințe grave 
pentru grupurile indigene, cum ar fi Wayuu sau Pemon, ale căror teritorii tradiționale 
transgresează frontiera;

F. întrucât UE a mobilizat 117,6 milioane EUR sub formă de ajutor de urgență și ajutor 
pentru dezvoltare ca răspuns la criză, lucrând cu populațiile vulnerabile atât în 
Venezuela (60 % din finanțare), cât și în țările învecinate (40 % din finanțare); întrucât, 
până în prezent, sprijinul colectat de ONU pentru planul său de răspuns regional pentru 
refugiați și pentru migranți reprezintă doar aproximativ 22 % din totalul solicitat (159 
de milioane USD dintr-un apel pentru 738 de milioane USD);

G. întrucât UE este în continuare convinsă că o soluție politică democratică pașnică este 
singura modalitate durabilă de ieșire din criza din Venezuela și întrucât UE se implică 
în activități de informare în Venezuela și cu toți actorii relevanți prin intermediul 
Grupului internațional de contact și al consilierului special al acestuia; întrucât, după 
două runde de discuții la Oslo, discuțiile dintre guvernul de facto și opoziție au fost 
reluate la 8 iulie în Barbados; întrucât UE și-a reiterat sprijinul pentru un proces 
intermediat de Norvegia, cu scopul de a ajunge la o soluție politică și democratică la 
criză, care ar trebui să conducă la organizarea de alegeri libere și corecte, sub observare 
internațională;

H. întrucât, la 29 iunie 2019, comandantul armatei, Rafael Acosta Arévalo, a decedat în 
timp ce era deținut de către forțele de securitate din Venezuela; întrucât UE a considerat 
decesul său ca fiind un alt exemplu concludent al naturii arbitrare a sistemului judiciar 
din țară și al lipsei de garanții și drepturi pentru persoanele aflate în detenție,

1. își exprimă solidaritatea și susținerea totală față de populația din Venezuela, afectată de 
o gravă criză umanitară și politică;

2. reamintește poziția sa anterioară de a respinge categoric orice propunere sau încercare 
de soluționare a crizei care ar putea implica utilizarea violenței sau a unei intervenții 
militare; reafirmă că o soluție democratică, pașnică și incluzivă reprezintă singura cale 
viabilă de ieșire din impasul politic actual și din criza socială gravă pe care a provocat-
o;

3. sprijină negocierile în curs intermediate de Norvegia și salută acordul convenit de 
ambele părți de a se angaja într-un dialog permanent pentru pace; subliniază că, pentru 
ca procesul de negociere să aibă succes, ar trebui adoptate cel puțin următoarele măsuri 
de instaurare a unui climat de încredere: eliberarea deținuților politici și eliminarea 
interdicției impuse politicienilor din opoziție de a ocupa funcții publice; recunoașterea și 
respectarea rolului constituțional al Adunării Naționale; stabilirea unei componențe 
echilibrate a Consiliului Național Electoral și actualizarea registrului electoral național; 
eliminarea obstacolelor din calea participării egale la alegeri, prin garantarea faptului că 
toți actorii politici vor putea să candideze în condiții de egalitate, precum și necesitatea 
de a recunoaște câștigătorul alegerilor în condiții de egalitate, corectitudine și sub 
observare internațională;
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4. invită autoritățile venezuelane să se asigure că ajutorul umanitar este distribuit întregii 
populații, fără criterii politice; reamintește că autoritățile din Venezuela ar trebui să îi 
protejeze pe toți cetățenii, cu respectarea deplină a drepturilor omului, și să își onoreze 
angajamentele internaționale de a respecta statul de drept și libertățile fundamentale; în 
acest context, insistă asupra faptului că toate milițiile sau grupurile paramilitare ar trebui 
să fie plasate sub control și să fie dezarmate cât mai curând posibil;

5. își reiterează sprijinul deplin pentru Adunarea Națională, care constituie organismul 
democratic legitim al Venezuelei, ale cărei competențe trebuie restabilite și respectate, 
inclusiv prerogativele și siguranța membrilor săi; condamnă revocarea imunității 
parlamentare a 22 de parlamentari și arestarea altor doi;

6. salută eforturile depuse de guvernele din regiune pentru a primi cetățenii venezueleni în 
situații de mobilitate umană, așa-numitul „Proces de la Quito”; salută foaia de parcurs a 
capitolului de la Buenos Aires, care cuprinde acțiuni specifice privind traficul de 
persoane, furnizarea de asistență medicală și recunoașterea calificărilor academice; 
solicită UE să încurajeze și să sprijine aceste inițiative pentru a asigura un răspuns în 
America Latină;

7. reamintește că trebuie încetate toate actele de intimidare și agresiune împotriva 
populațiilor indigene și a liderilor acestora și că autoritățile trebuie să asigure protecția 
lor și să ia toate măsurile necesare pentru a le proteja drepturile individuale și colective, 
inclusiv dreptul la propriul teritoriu;

8. invită autoritățile venezuelane să lanseze o anchetă independentă și detaliată cu privire 
la moartea comandantului forțelor armate, Rafael Acosta Arévalo;

9. își reiterează propunerile de a trimite o delegație oficială a Parlamentului European într-
o misiune de informare, în cazul în care condițiile la fața locului o permit; reafirmă că 
dorește să participe la observarea viitorului proces electoral;

10. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate, președintelui interimar legitim al Republicii și Adunării 
Naționale a Republicii Bolivariene a Venezuelei, guvernelor și parlamentelor statelor 
membre ale Grupului de la Lima, Adunării parlamentare euro-latinoamericane, precum 
și Secretarului General al Organizației Statelor Americane.


