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B9-0010/2019

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Venesueloje
(2019/2730(RSP))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į ankstesnes rezoliucijas dėl Venesuelos, ypač į 2018 m.  vasario 8 d. 
rezoliuciją dėl padėties Venesueloje1, 2018 m. gegužės 3 d. rezoliuciją dėl rinkimų 
Venesueloje2, 2018 m. liepos 5 d. rezoliuciją dėl migracijos krizės ir humanitarinės 
padėties Venesueloje bei prie jos sausumos sienų su Kolumbija ir Brazilija3, 2018 m. 
spalio 25 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje4, 2019 m. sausio 31 d. rezoliuciją dėl 
padėties Venesueloje5 ir 2019 m. kovo 28 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje6,

– atsižvelgdamas į 2019 m. liepos 4 d. Jungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių 
komisaro ataskaitą dėl Venesuelos,

– atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios 
įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai (Komisijos pirmininko pavaduotoja 
ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) 2019 m. sausio 10 d., 2019 m. sausio 26 d. ir 2019 m. 
vasario 24 d., 2019 m. kovo 28 d., 2019 m. balandžio 30 d. ir 2019 m. birželio 18 d. 
pareiškimus dėl Venesuelos,

– atsižvelgdamas į 2019 m. kovo 8 d. Amerikos valstybių organizacijos ataskaitą dėl 
Venesuelos migrantų ir pabėgėlių,

– atsižvelgdamas į 2019 m. liepos 4–5 d. Buenos Airėse vykusį IV Tarptautinio Kito 
proceso techninį posėdį,

– atsižvelgdamas į 2019 m. balandžio 30 d. Limos grupės pareiškimą,

– atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

– atsižvelgdamas į Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) Romos statutą,

– atsižvelgdamas į Venesuelos Konstituciją, ypač į jos 233 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi 2018 m. gegužės 20 d. surengti prezidento rinkimai vyko nesilaikant 
būtiniausių tarptautinių standartų patikimam procesui užtikrinti; kadangi ES kartu su 
kitomis regioninėmis organizacijomis ir demokratinėmis valstybėmis nepripažino nei 
rinkimų, nei taikant tokį neteisėtą procesą suformuotų valdžios institucijų;

1 OL C 463, 2018 12 21, p. 61.
2 Priimti tekstai, P8_TA(2018)0199.
3 Priimti tekstai, P8_TA(2018)0313.
4 Priimti tekstai, P8_TA(2018)0436.
5 Priimti tekstai, P8_TA(2019)0061.
6 Priimti tekstai, P8_TA(2019)0327.
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B. kadangi 2019 m. sausio 10 d. Nicolás Maduro neteisėtai ir pažeisdamas konstitucinę 
tvarką užėmė prezidento valdžią aukščiausiame Teisingumo Teisme; kadangi 2019 m. 
sausio 23 d. teisėtai ir demokratiškai išrinktas Nacionalinės Asamblėjos pirmininkas 
Juan Guaidó buvo prisaikdintas kaip laikinasis Venesuelos prezidentas pagal 
Venesuelos Konstitucijos 233 straipsnį;

C. kadangi žmogaus teisių, teisinės valstybės ir demokratijos padėtis Venesueloje stipriai 
blogėjo, 2013 m. išrinkus  Nicolás Maduro; kadangi 2018–2019 m. politinė, ekonominė, 
institucinė, socialinė ir daugialypė humanitarinė krizė Venesueloje labai pablogėjo; 
kadangi dėl padidėjusio vaistų ir maisto trūkumo, masiškų žmogaus teisių pažeidimų, 
hiperinfliacijos, politinės priespaudos, korupcijos ir smurto kyla pavojus žmonių 
gyvybei ir jie yra priversti palikti savo šalį;

D. kadangi birželio 19–21 d. JT vyriausioji žmogaus teisių komisarė Michelle Bachelet 
apsilankė šioje šalyje; kadangi ji primygtinai ragino Venesuelos de facto vyriausybę 
nedelsiant imtis konkrečių priemonių, kad būtų sustabdyti sunkūs žmogaus teisių 
pažeidimai, užfiksuoti šioje šalyje, ir atitaisyta dėl jų padaryta žala;

E. kadangi daugiau kaip 7 mln. žmonių Venesueloje reikalinga humanitarinė pagalba; 
kadangi N. Maduro rėžimas nesiėmė rimtų pastangų kovoti su nerimą keliančia ir 
plačiai paplitusia humanitarine krize, taigi nesiėmė atsakomybės apsaugoti savo 
piliečius ir jais pasirūpinti; kadangi šis rėžimas pažeidė teisę į maistą, įskaitant valstybės 
pareigą užtikrinti, kad gyventojai nebadautų; kadangi Jungtinių Tautų duomenimis, 
3,7 mln. Venesuelos gyventojų yra nusilpę dėl prastos mitybos, ypač vaikai ir 
nėščiosios;

F. kadangi sveikatos apsaugos sistema šalyje gali tuoj žlugti, ligoninėse trūksta darbuotojų, 
atsargų, vaistų ir elektros energijos, dėl to laikotarpiu nuo 2018 m. lapkričio mėn. iki 
2019 m. vasario mėn. mirė bent 1 557 žmonės; kadangi keturiuose didžiuosiuose 
Venesuelos miestuose, įskaitant Karakasą, trūksta 60–100 proc. būtiniausių vaistų; 
kadangi gimdyvių mirtingumas padidėjo ir daug moterų gimdyti išvyko iš šalies; 
kadangi anksčiau išnaikintos ligos, kaip antai maliarija, Chagas liga, dengės karštligė, 
Zikos viruso liga, čikungunija ir kitos ligos, vėl atsirado ir paplito Venesueloje dėl 
prastos sveikatos apsaugos sistemos būklės; kadangi šios blogėjančios epidemijos gali 
išplisti už Venesuelos sienų ir sukelti pavojaus visuomenės sveikatai situacija regiono 
lygmeniu;

G. kadangi manoma, kad per pastaruosius ketverius metus apie 4 mln. žmonių paliko šalį 
dėl didelio maisto, vaistų ir pagrindinių paslaugų trūkumo, stiprėjančios prievartos ir 
nusikaltimų ir dėl režimo taikomų represijų; kadangi dėl šio migracijos kaimyninės 
šalys patiria itin didelį spaudimą, tačiau jį vis labiau jaučia ir Europos Sąjunga bei 
Europos valstybių teritorijos Karibų jūros regione; kadangi iki 2019 m. pabaigos 
bendras priverstų migruoti Venesuelos gyventojų skaičius viršys 5 mln. – tai yra antra 
pagal dydį migrantų ir pabėgėlių krizė pasaulyje;

H. kadangi buvo panaikintas 22 parlamento narių, įskaitant Nacionalinės Asamblėjos 
pirmininką, imunitetas; kadangi 2 parlamento nariai yra sulaikyti, o 16 parlamento narių 
kreipėsi dėl apsaugos ambasadose, paliko šalį arba slapstosi;

I. kadangi per pastaruosius pusantrų metų saugumo operacijų Venesueloje metu žuvo 
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beveik 7 000 žmonių; kadangi vadovaujantis 2019 m. liepos 4 d. JT Žmogaus teisių 
tarybos ataskaitos išvadomis, valdžios institucijos sėja baimę ir vykdo savo socialinės 
kontrolės politiką, naudodamosi Bolivaro nacionalinės policijos specialiųjų veiksmų 
pajėgomis (FAES) ir kitomis saugumo pajėgomis; kadangi asmenų, žuvusių protestų 
metu, šeimos nariams ir toliau neleidžiama naudotis jų teisėmis į tiesą, teisingumą ir 
žalos atlyginimą;

J. kadangi režimas naudoja kankinimą kaip sisteminę priemonę, siekdamas įbauginti ir 
nubausti protestuotojus, taip sukuriant teroro atmosferą; kadangi JT ŽTT ataskaitoje 
nustatyta, kad saugumo ir žvalgybos tarnybos, visų pirma Bolivaro žvalgybos tarnyba 
(SEBIN) ir Karinės kontržvalgybos generalinis direktoratas (DGCIM), sistemingai taiko 
tokią praktiką; kadangi politiniai kaliniai Venesueloje, ypač tie, kuriuos kalina Karinės 
kontržvalgybos generalinis direktoratas (DGCIM), iškart kankinami ir daugelis jų šiuo 
metu kalinami be teisės susirašinėti ir bendrauti, ir jiems nėra kaip susisiekti su savo 
advokatais ir šeimos nariais, nes pastarieji baiminasi dėl savo gyvybės ir fizinės 
neliečiamybės;

K. kadangi laivo kapitonas Rafael Acosta Arévalo buvo suimtas ir kankinamas dėl tariamo 
sąmokslo nužudyti Nicolásą Maduro ir 2019 m. birželio 29 d. mirė kalėjime; kadangi iš 
nutekinto pomirtinio akto galima spręsti, kad jis buvo sumuštas ir žuvo nuo elektros 
smūgio; kadangi kapitoną R. Acosta buvo palaidojo vyriausybės pareigūnai be jo 
šeimos sutikimo;

L. kadangi liepos 2 d. šešiolikmetis Venesuelos berniukas Rufo Chacón apako po to, kai de 
facto valdžios pareigūnai šovė jam į veidą per protestą dėl benzino trūkumo;

M. kadangi 2005 m. rugsėjo mėn. vykusiame Jungtinių Tautų aukščiausiojo lygio 
susitikime visos valstybės narės oficialiai pripažino, kad kiekviena valstybė turi pareigą 
apsaugoti savo gyventojus nuo nusikaltimų žmoniškumui; kadangi valstybės narės taip 
pat susitarė, kad kai valstybė nevykdo šios pareigos, tarptautinė bendruomenė privalo 
padėti apsaugoti gyventojus, kuriems gresia šie nusikaltimai;

1. pakartoja, kad visapusiškai remia teisėtą laikinąjį prezidentą Juan Guaidó, vadovaujantis 
Venesuelos Konstitucijos 233 straipsniu; pakartoja, jog visapusiškai remia Nacionalinę 
Asamblėją, kuri šiuo metu yra vienintelė teisėtai išrinkta demokratinė Venesuelos 
valdžios institucija ir kurios įgaliojimai, įskaitant jos narių prerogatyvas ir saugumą, turi 
būti atkurti ir gerbiami; ragina visas ES valstybes nares pripažinti Juan Guaidó teisėtu 
laikinuoju Venesuelos prezidentu;

2. pakartoja, kad yra labai susirūpinęs dėl didelės politinės, ekonominės ir humanitarinės 
krizės, kuri kelia didelį pavojų Venesuelos gyventojų gyvenimui ir kurios poveikis taip 
pat daro įtaką visam regionui;

3. griežtai smerkia negailestingas teisėsaugos bei saugumo organų vykdomas represijas ir 
smurtą prieš civilius gyventojus ir demokratinę opoziciją, nes tai sukėlė savavališkus 
sulaikymus, sužeidimus ir mirties atvejus; solidarizuojasi su Venesuelos tauta ir 
pareiškia nuoširdžią užuojautą nukentėjusiųjų šeimoms ir draugams;

4. pabrėžia tiesioginę Nicoláso Maduro, taip pat šiam neteisėtam režimui tarnaujančių 
ginkluotųjų ir žvalgybos pajėgų atsakomybę už beatodairišką smurto naudojimą siekiant 
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nuslopinti demokratinę ir taikią rėžimo opoziciją; smerkia bet kokiomis aplinkybėmis 
savavališkus sulaikymus, kankinimus ir neteismines egzekucijas, kurios draudžiamos 
pagal tarptautines konvencijas, įskaitant konvencijas, kurias Venesuela yra pasirašiusi;

5. smerkia teisės į maistą ir teisės į medicininę priežiūrą pažeidimus; primygtinai ragina 
užtikrinti galimybes gauti maisto, vaistų ir sveikatos priežiūros paslaugų bei jų 
prieinamumą ir ypač daug dėmesio teikti motinoms ir vaikams skirtoms paslaugoms; 
ragina N. Maduro režimą nedelsiant atverti humanitarinį kanalą, kad būtų galima 
suteikti pagalbą šiai šaliai;

6. pabrėžia, kad reikia nutraukti ir viešai pasmerkti visus persekiojimo ir atrankinių 
represijų dėl politinių priežasčių veiksmus, bausti už juos ir užkirsti jiems kelią; ragina 
valdžios institucijas užtikrinti visų Venesueloje suimtųjų saugumą ir teises ir paleisti 
visus savavališkai sulaikytus asmenis;

7. yra sunerimęs dėl visame regione gilėjančios migracijos krizės ; prašo Komisijos tęsti 
bendradarbiavimą su kaimyninėmis šalimis, kurios priėmė šiuos migrantus iš 
Venesuelos, ne tik teikiant humanitarinę pagalbą, bet ir suteikiant daugiau išteklių 
vykdant jos vystymosi politiką;

8. pažymi, kad nuolatinis dialogas turi būti grindžiamas Venesuelos Nacionalinėje 
Asamblėjoje priimtu veiksmų planu; primygtinai reikalauja, kad pagrindiniu dialogo 
tikslu būtų taikus perėjimas prie demokratijos, sukuriant sąlygas laisviems, skaidriems 
ir patikimiems prezidento rinkimams, kurie būtų grindžiami nustatytu kalendoriumi, 
sąžiningomis sąlygomis visiems dalyviams, skaidrumu ir patikimų tarptautinių stebėtojų 
dalyvavimu;

9. primena Venesuelos valdžios institucijoms jų pareigą apsaugoti Venesuelos gyventojus 
nuo, be kita ko, žmogaus teisių pažeidimų ir nusikaltimų žmoniškumui; taip pat primena 
tarptautinei bendruomenei ir ypač ES ir jos valstybėms narėms, apie pareigą apsaugoti 
Venesuelos gyventojus nuo valstybės daromų nusikaltimų žmoniškumui; primena, kad 
dėl šio bendro įsipareigojimo susitarė JT valstybės narės, siekdamos išvengti 
humanitarinės nelaimės su didesnėmis pasekmėmis; ragina tarptautinę bendruomenę 
koordinuotai ir pagal JT sistemą įvertinti visas diplomatines, humanitarines ir taikias 
galimybes siekiant laikytis principo „atsakomybė už apsaugą“;

10. ragina Tarybą nustatyti papildomas sankcijas, nukreiptas prieš neteisėtą valstybės 
institucijų užsienio turtą, ir asmenis, atsakingus už žmogaus teisių pažeidimus ir 
represijas, ir išplėsti šių sankcijų taikymą, įtraukiant minėtų asmenų šeimos narius; 
mano, kad ES valdžios institucijos turi dėl to riboti šių asmenų ir jų artimiausių 
giminaičių judėjimą ir įšaldyti jų turtą ir vizas; prašo Tarybos skubiai išnagrinėti 
tolesnius ekonominius veiksmus, įskaitant sankcijų taikymą valstybės valdomai naftos 
bendrovei „Petróleos de Venezuela S.A.“;

11. primena, kad visapusiškai remia Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) atliekamus 
Venesuelos režimo įvykdytų sunkių nusikaltimų ir represijų, kurie taip taip gali būti 
laikomi ir nusikaltimais žmoniškumui, tyrimus; primygtinai ragina ES ir jos valstybes 
nares prisijungti prie keleto TBT statuto šalių iniciatyvų tirti nusikaltimus žmoniškumui, 
kuriuos įvykdė de facto N. Maduro vyriausybė, kad atsakingi asmenys būtų patraukti 
baudžiamojon atsakomybėn;
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12. remia iniciatyvą kartu su JT ŽTT įsteigti Tyrimo komisiją dėl individualios 
atsakomybės, susijusios su sistemingais žmogaus teisių pažeidimais Venesueloje, 
nustatymo; taip pat pritaria JT ŽTT raginimui sukurti nešališką ir nepriklausomą 
nacionalinį mechanizmą, kurį taikant būtų tiriamos neteisminės egzekucijos, įvykdytos 
per saugumo operacijas, siekiant užtikrinti, kad jų vykdytojai būtų patraukti 
baudžiamojon atsakomybėn ir kad aukų šeimoms būtų suteiktos teisių gynimo 
priemonės ir apsauga nuo bauginimų bei represalijų;

13. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Sąjungos vyriausiajai 
įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko 
pavaduotojai, teisėtam laikinajam Venesuelos Bolivaro Respublikos prezidentui ir 
Venesuelos Bolivaro Respublikos Nacionalinei asamblėjai, Limos grupės valstybių 
vyriausybėms ir parlamentams, Europos ir Lotynų Amerikos parlamentinei asamblėjai 
ir Amerikos valstybių organizacijos generaliniam sekretoriui.


