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B9-0010/2019

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

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Venezuela kohta, eriti 8. veebruari 2018. 
aasta resolutsiooni olukorra kohta Venezuelas1, 3. mai 2018. aasta resolutsiooni 
valimiste kohta Venezuelas2, 5. juuli 2018. aasta resolutsiooni rändekriisi ja 
humanitaarolukorra kohta Venezuelas ning selle maismaapiiridel Colombia ja 
Brasiiliaga3, 25. oktoobri 2018. aasta4 ja 31. jaanuari 2019. aasta resolutsiooni olukorra 
kohta Venezuelas5 ning 28. märtsi 2019. aasta resolutsiooni hädaolukorra kohta 
Venezuelas6,

– võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku 4. juuli 2019. aasta raportit,

– võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja 10. jaanuari 2019. aasta, 26. jaanuari 2019. aasta, 24. veebruari 2019. 
aasta, 28. märtsi 2019. aasta, 30. aprilli 2019. aasta ja 18. juuni 2019. aasta 
deklaratsioone Venezuela kohta,

– võttes arvesse Ameerika Riikide Organisatsiooni 8. märtsi 2019. aasta raportit 
Venezuela rändajate ja pagulaste kohta,

– võttes arvesse 4.–5. juulil 2019 Buenos Aireses toimunud Quito protsessi IV 
rahvusvahelist tehnilist kohtumist,

– võttes arvesse Lima rühma 30. aprilli 2019. aasta avaldust,

– võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

– võttes arvesse Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuuti,

– võttes arvesse Venezuela põhiseadust, eriti selle artiklit 233,

– võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et 20. mail 2018 toimunud presidendivalimised viidi läbi viisil, mis ei vasta 
usaldusväärsete valimiste rahvusvahelistele miinimumnõuetele; arvestades, et EL koos 
teiste piirkondlike organisatsioonide ja demokraatlike riikidega ei ole neid valimisi ega 
selle ebaseadusliku menetlusega ametisse seatud võimuorganeid tunnistanud;

1 ELT C 463, 21.12.2018, lk 61.
2 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0199.
3 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0313.
4 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0436.
5 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0061.
6 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0327.
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B. arvestades, et 10. jaanuaril 2019 anastas Nicolás Maduro ülemkohtu ees ebaseaduslikult 
ja põhiseadusliku korra vastaselt presidendivõimu; arvestades, et 23. jaanuaril 2019 
vannutati Venezuela rahvuskogu õiguspäraselt ja demokraatlikult valitud esimees Juan 
Guaidó ametisse Venezuela ajutise presidendina kooskõlas Venezuela põhiseaduse 
artikliga 233;

C. arvestades, et pärast Nicolás Maduro presidendiks valimist 2013. aastal on inimõiguste, 
õigusriigi põhimõtete ja demokraatia olukord Venezuelas tõsiselt halvenenud; 
arvestades, et aastatel 2018–2019 on poliitiline, majanduslik, institutsiooniline ja 
sotsiaalne kriis ning mitmemõõtmeline humanitaarkriis märgatavalt süvenenud; 
arvestades, et üha süvenev ravimite ja toiduainete nappus, ulatuslikud inimõiguste 
rikkumised, hüperinflatsioon, poliitiline surve, korruptsioon ja vägivald ohustavad 
inimeste elu ja sunnivad neid riigist põgenema;

D. arvestades, et 19.–21. juunil 2019 külastas riiki ÜRO inimõiguste ülemvolinik Michelle 
Bachelet; arvestades, et ta kutsus Venezuela de facto valitsust üles võtma viivitamata 
konkreetseid meetmeid riigis dokumenteeritud tõsiste inimõiguste rikkumiste 
peatamiseks ja hüvitamiseks;

E. arvestades, et Venezuelas vajab humanitaarabi rohkem kui 7 miljonit inimest; 
arvestades, et Maduro režiim ei ole murettekitava ja ulatusliku humanitaarkriisi 
lahendamiseks tõsiseltvõetavaid meetmeid võtnud, mis tähendab, et valitsus ei täida 
kohustust omaenda kodanikke kaitsta ja nende eest hoolitseda; arvestades, et režiim on 
rikkunud inimeste õigust toidule, sealhulgas riigi kohustust tagada, et rahvas ei nälgiks; 
arvestades, et ÜRO andmetel on alatoidetud 3,7 miljonit Venezuela elanikku, eelkõige 
lapsed ja rasedad;

F. arvestades, et Venezuela tervishoiusüsteem on kokku varisemas, haiglatel ei jätku 
töötajaid, varusid, ravimeid ja elektrienergiat ning selle tõttu on 2018. aasta novembrist 
kuni 2019. aasta veebruarini surnud vähemalt 1557 inimest; arvestades, et Venezuela 
neljas suuremas linnas, sealhulgas Caracases on puudu 60–100 % hädavajalikest 
ravimitest; arvestades, et emade suremus on tõusnud ja paljudel naistel on tulnud 
sünnitamiseks maalt lahkuda; arvestades, et tervishoiusüsteemi halva olukorra tõttu 
esinevad ja levivad Venezuelas taas sellised varem juba likvideeritud haigused nagu 
malaaria, Chagasi tõbi, denguepalavik, Zika viirushaigus, Chikungunya viirushaigus ja 
teised; arvestades, et laienevad epideemiad võivad levida Venezuela piiride taha ja 
põhjustada piirkondliku tervishoiukriisi;

G. arvestades, et viimase nelja aastaga arvatakse olevat riigist lahkunud umbes neli 
miljonit inimest, mille põhjuseks on tõsine puudus toiduainetest, ravimitest ja põhilistest 
teenustest, vägivalla ja kuritegevuse kasv ning režiimi repressioonid; arvestades, et 
selline väljaränne koormab eriti naaberriike, kuid üha rohkem ka Euroopa Liitu ja tema 
Kariibi mere territooriume; arvestades, et 2019. aasta lõpuks ületab Venezuelast 
lahkuma sunnitud elanike arv viis miljonit inimest, mistõttu see on maailmas suuruselt 
teine rände- ja pagulaskriis;

H. arvestades, et parlamentaarne puutumatus on võetud 22 parlamendiliikmelt, teiste seas 
ka rahvusassamblee presidendilt; arvestades, et kaks parlamendiliiget on vahistatud ja 
16 on kas otsinud kaitset välisriikide saatkondadest, riigist lahkunud või varjavad 
ennast;
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I. arvestades, et viimase pooleteise aastaga on Venezuelas julgeolekuoperatsioonide 
käigus tapetud ligi 7000 inimest; arvestades, et ÜRO Inimõiguste Nõukogu 4. juuli 
2019. aasta raporti järelduste kohaselt kasutavad võimud elanike hirmutamiseks ja 
ühiskonna üle kontrolli säilitamiseks Venezuela riikliku politsei eriüksusi (FAES) ja 
teisi julgeolekujõude; arvestades, et meeleavalduste käigus tapetute perekonnaliikmed ei 
saa jätkuvalt kasutada oma õigust saada teada tõde ning saavutada õiglust ja hüvitust;

J. arvestades, et võimud kasutavad meeleavaldajate hirmutamiseks ja karistamiseks 
süstemaatiliselt piinamist ja loovad sellega hirmuõhkkonna; arvestades, et ÜRO 
Inimõiguste Nõukogu raportis leiti, et julgeoleku- ja luureteenistused, eelkõige SEBIN 
(Venezuela luureteenistus) ja DGCIM (sõjaväe vastuluure peadirektoraat) on seda 
pidevalt teinud; arvestades, et praegugi piinatakse Venezuelas poliitvange, eriti neid, 
keda peab kinni DGCIM, ning nad ei saa välismaailmaga suhelda ega saa võtta 
ühendust oma advokaatide ja perekonnaliikmetega, kes kardavad nende elu ja füüsilise 
puutumatuse pärast;

K. arvestades, et 29. juunil 2019 suri vangistuses mereväekapten Rafael Acosta Arévalo, 
kes vahistati ja keda piinati kahtlustatuna vandenõus Nicolás Maduro mõrvamiseks; 
arvestades, et surmajärgse raporti kohaselt oli teda pekstud ja piinatud elektrišokkidega; 
arvestades, et valitsusametnikud matsid kapten Acosta surnukeha maha ilma tema 
perekonna nõusolekuta;

L. arvestades, et 2. juulil 2019 bensiinipuuduse pärast toimunud meeleavaldusel tulistasid 
de facto valitsuse jõustruktuuride esindajad näkku 16-aastasele Venezuela noormehele 
Rufo Chacónile, kes jäi selle tagajärjel pimedaks;

M. arvestades, et 2005. aasta septembris toimunud ÜRO üleilmsel tippkohtumisel võtsid 
kõik liikmesriigid endale ametliku kohustuse kaitsta oma elanikke inimsusvastaste 
kuritegude eest; arvestades, et liikmesriigid leppisid ka kokku, et kui mõni riik seda 
kohustust ei täida, on rahvusvaheline kogukond kohustatud aitama selle elanikke nende 
kuritegude eest kaitsta;

1. kinnitab, kooskõlas Venezuela põhiseaduse artikliga 233, oma täielikku toetust riigi 
seaduslikule ajutisele presidendile Juan Guaidóle; kinnitab oma täielikku toetust 
rahvuskogule, mis on praegu Venezuelas ainus õiguspäraselt valitud demokraatlik 
organ, mille volitused, sealhulgas rahvuskogu liikmete eelisõigused ja turvalisus, tuleb 
taastada ja säilitada; kutsub kõiki ELi liikmesriike üles tunnustama Juan Guaidód 
Venezuela seadusliku ajutise presidendina;

2. kordab, et on sügavalt mures sügava poliitilise, majandus- ja humanitaarkriisi pärast, 
mis tõsiselt ohustavad Venezuela elanike elusid ja mille mõjud kanduvad edasi ka 
ülejäänud piirkonnale;

3. mõistab otsustavalt hukka õiguskaitse- ja julgeolekuorganite jõhkrad repressioonid ja 
vägivalla tsiviilelanike ja demokraatliku opositsiooni kallal, mis on viinud 
meelevaldsete vahistamiste ning vigastuste ja surmajuhtumiteni; väljendab solidaarsust 
Venezuela rahvaga ja avaldab siirast kaastunnet kannatadasaanute perekondadele ja 
sõpradele;

4. juhib tähelepanu Nicolás Maduro ja tema ebaseadusliku režiimi teenistuses olevate 
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relva- ja julgeolekujõudude otsesele vastutusele vägivalla valimatu kasutamise eest 
režiimivastase demokraatliku ja rahumeelse opositsiooni mahasurumiseks; mõistab 
hukka eranditult igasugused meelevaldsed vahistamised, piinamised ja kohtuvälised 
tapmised, mis on keelatud rahvusvaheliste konventsioonidega, sealhulgas ka nendega, 
millega Venezuela on ühinenud;

5. mõistab hukka selle, et rikutakse õigust toidule ja õigust arstiabile; nõuab tungivalt, et 
tagataks toidu, ravimite ja tervishoiuteenuste olemasolu ja kättesaadavus, pöörates 
erilist tähelepanu emadele ja lastele osutatavatele teenustele; kutsub Maduro režiimi 
üles avama viivitamatult kanali humanitaarabi riiki toimetamiseks;

6. rõhutab, et igasugune poliitilistel põhjustel toimuv tagakiusamine ja valikulised 
repressioonid tuleb lõpetada ja avalikult hukka mõista, ära hoida ja nende eest karistada; 
kutsub ametivõime üles tagama kõigi Venezuelas vangistuses peetavate ohutuse ja 
õigused ning vabastama kõik meelevaldselt kinni peetud isikud;

7. on mures kogu piirkonnas süveneva rändekriisi pärast; palub, et komisjon jätkaks 
koostööd nende naaberriikidega, kes on Venezuelast väljarännanuid vastu võtnud, ning 
lisaks humanitaarabile eraldaks rohkem vahendeid ka oma arenguabi raames;

8. juhib tähelepanu sellele, et jätkuva dialoogi aluseks peab olema Venezuela rahvuskogus 
vastu võetud tegevuskava; rõhutab, et dialoogi peaeesmärk peab olema rahumeelne 
üleminek demokraatiale ja selleks tuleb luua tingimused vabade, läbipaistvate ja 
usaldusväärsete presidendivalimiste läbiviimiseks kindla ajakava alusel, kõigi osalejate 
jaoks õiglastel tingimustel, läbipaistvalt ja usaldusväärsete rahvusvaheliste vaatlejate 
juuresolekul;

9. tuletab Venezuelas võimul olijatele meelde nende kohustust kaitsta Venezuela elanikke 
muu hulgas inimõiguste rikkumiste ja inimsusvastaste kuritegude eest; lisaks tuletab 
rahvusvahelisele kogukonnale ning eelkõige ELile ja tema liikmesriikidele meelde 
nende kohustust kaitsta Venezuela elanikke riigi poolt toime pandud inimsusvastaste 
kuritegude eest; tuletab meelde, et ÜRO liikmesriigid on selleks ühiselt kohustunud, et 
vältida veelgi rängemate tagajärgedega humanitaarkatastroofi; kutsub rahvusvahelist 
kogukonda üles hindama koordineeritult ja ÜRO raamistikus kõiki diplomaatilisi, 
humanitaarseid ja rahumeelseid vahendeid, mille abil järgida kaitsmise kohustuse 
põhimõtet;

10. kutsub nõukogu üles kehtestama täiendavad sanktsioonid ebaseaduslike riigivõimude 
välismaal paikneva vara suhtes ning inimõiguste rikkumiste ja repressioonide eest 
vastutavate isikute suhtes, ja laiendama neid sanktsioone ka selliste isikute 
perekonnaliikmetele; on veendunud, et ELi ametiasutused peavad piirama nii nende 
isikute kui ka nende lähisugulaste liikumist ning külmutama nende varad ja peatama 
nende viisad; nõuab, et nõukogu uuriks kiiresti võimalusi täiendavateks majanduslikeks 
meetmeteks, sealhulgas sanktsioonide kehtestamiseks riiklikule naftafirmale Petróleos 
de Venezuela, S.A. (PDVSA);

11. tuletab meelde, et toetab täielikult Venezuela režiimi poolt toime pandud ulatuslike 
kuritegude ja repressioonide – millest mõned liigituvad inimsusvastasteks kuritegudeks 
– uurimist Rahvusvahelise Kriminaalkohtu poolt; nõuab tungivalt, et EL ja tema 
liikmesriigid ühineksid Rahvusvahelise Kriminaalkohtu osalisriikide algatusega uurida 
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Maduro de facto valitsuse toime pandud inimsusvastaseid kuritegusid ja võtta süüdlased 
vastutusele;

12. toetab algatust moodustada koos ÜRO Inimõiguste Nõukoguga uurimiskomisjon, et 
teha kindlaks, kes on isiklikult vastutavad inimõiguste süstemaatilise rikkumise eest 
Venezuelas; lisaks toetab ÜRO Inimõiguste Nõukogu üleskutset luua rahvusvahelise 
üldsuse toetusel erapooletu ja sõltumatu riiklik mehhanism, et uurida 
julgeolekuoperatsioonide käigus toimunud kohtuväliseid hukkamisi ja tagada nende eest 
vastutavate isikute vastutusele võtmine ning tagada ohvrite perekondadele õiguskaitse ja 
kaitse hirmutamise ja kättemaksu eest;

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


