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B9-0010/2019

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

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta as suas anteriores resoluções sobre a Venezuela, nomeadamente a de 8 
de fevereiro de 2018 sobre a situação na Venezuela1, a de 3 de maio de 2018, sobre as 
eleições na Venezuela2, a 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 Brasil3, a 
de 25 de outubro de 2018, sobre a situação na Venezuela4, a de 31 de janeiro de 2019, 
sobre a situação na Venezuela5 e a de 28 de março de 2019, sobre a situação de 
emergência na Venezuela6,

– Tendo em conta o relatório da Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos 
Humanos, de 4 de julho de 2019, sobre a Venezuela,

– Tendo em conta as declarações da Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da 
União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança (VP/AR), sobre a 
Venezuela, de 10 de janeiro de 2019, 26 de janeiro de 2019, 24 de fevereiro de 2019, 28 
de março de 2019, 30 de abril de 2019 e 18 de junho de 2019,

– Tendo em conta o relatório dos Estados membros da Organização dos Estados 
Americanos (OEA), sobre os migrantes e refugiados venezuelanos, de 8 de março de 
2019,

– Tendo em conta a quarta reunião técnica internacional do Processo de Quito realizada 
em Buenos Aires em 4 e 5 de julho de 2019,

– Tendo em conta a declaração do Grupo de Lima, de 30 de abril de 2019,

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

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

– Tendo em conta a Constituição da Venezuela, nomeadamente o seu artigo 233.º,

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

A. Considerando que as eleições presidenciais realizadas em 20 de maio de 2018 foram 
conduzidas sem observar as normas internacionais mínimas subjacentes a um processo 
credível; que a UE, juntamente com outras organizações regionais e outros países 

1 JO C 463 de 21.12.2018, p. 61.
2 Textos Aprovados, P8_TA(2018)0199.
3 Textos Aprovados, P8_TA(2018)0313.
4 Textos Aprovados, P8_TA(2018)0436.
5 Textos Aprovados, P8_TA(2019)0061.
6 Textos Aprovados, P8_TA(2019)0327.
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democráticos, não reconheceu essas eleições nem as autoridades instituídas por este 
processo ilegítimo;

B. Considerando que, em 10 de janeiro de 2019, Nicolás Maduro usurpou, de forma 
ilegítima, o poder presidencial perante o Supremo Tribunal de Justiça, em violação da 
ordem constitucional; que, em 23 de janeiro de 2019, o Presidente da Assembleia 
Nacional, Juan Guaidó, eleito de forma legítima e democrática, tomou posse como 
Presidente interino da Venezuela, nos termos do artigo 233.º da Constituição da 
Venezuela;

C. Considerando que a situação em matéria de direitos humanos, Estado de direito e 
democracia na Venezuela se tem deteriorado fortemente desde a eleição de Nicolás 
Maduro, em 2013; que, entre 2018 e 2019, a crise humanitária política, económica, 
institucional, social e multidimensional na Venezuela piorou significativamente; que o 
aumento da escassez de medicamentos e alimentos, as violações em massa dos direitos 
humanos, a hiperinflação, a opressão política, a corrupção e a violência colocam em 
perigo a vida das pessoas forçando-as a fugir do país;

D. Considerando que, de 19 a 21 de junho de 2019, Michelle Bachelet, Alta Comissária das 
Nações Unidas para os Direitos Humanos, visitou o país; que instou o Governo de facto 
da Venezuela a tomar medidas imediatas e concretas para travar e corrigir as graves 
violações dos direitos humanos registadas no país;

E. Considerando que mais de 7 milhões de pessoas na Venezuela necessitam de ajuda 
humanitária; que o regime de Maduro não fez qualquer esforço sério para lutar contra a 
crise humanitária alarmante e generalizada, negligenciando assim a responsabilidade 
que tem para com os cidadãos de proteger e prever a subsistência do seu povo; que o 
regime violou o direito à alimentação, incluindo a obrigação que o Estado tem de 
garantir que a população não passe fome; que, segundo as Nações Unidas, 3,7 milhões 
de venezuelanos sofrem de subnutrição, nomeadamente crianças e mulheres grávidas;

F. Considerando que o sistema de saúde na Venezuela está à beira do colapso, porque os 
hospitais têm falta de pessoal, de material, de medicamentos e de eletricidade, o que 
resultou em pelo menos 1557 mortes entre novembro de 2018 e fevereiro de 2019; que 
em quatro grandes cidades da Venezuela, incluindo Caracas, se regista uma escassez de 
medicamentos indispensáveis da ordem dos 60 % a 100 %; que a mortalidade materna 
aumentou e que muitas mulheres tiveram de abandonar o país para dar à luz; que 
doenças anteriormente erradicadas, como a malária, a doença de Chagas, a dengue, o 
vírus zika, o vírus chicungunha e outras doenças voltaram a surgir e a propagar-se na 
Venezuela, em resultado da terrível situação do sistema de saúde; que este agravamento 
das epidemias pode ultrapassar as fronteiras da Venezuela e causar uma situação de 
emergência de saúde pública a nível regional;

G. Considerando que, segundo as estimativas, cerca de 4 milhões de pessoas abandonaram 
o país nos últimos quatro anos, devido à grave escassez de alimentos, medicamentos e 
serviços básicos, ao agravamento da violência e da criminalidade e à repressão em 
nome do regime; que esta migração coloca sobretudo os países vizinhos sob pressão, 
mas também, e cada vez mais, a União Europeia e os territórios europeus nas Caraíbas; 
que o número total de venezuelanos forçados a migrar terá ultrapassado os 5 milhões até 
ao final de 2019, fazendo desta a segunda maior crise de migrantes e refugiados no 
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mundo;

H. Considerando que 22 deputados, incluindo o Presidente da Assembleia Nacional, se 
viram privados da sua imunidade parlamentar; que dois deputados se encontram detidos 
e que 16 procuraram proteção em embaixadas, deixaram o país ou passaram à 
clandestinidade;

I. Considerando que, no último ano e meio, cerca de 7000 pessoas foram mortas durante 
operações de segurança levadas a cabo na Venezuela; que, segundo as conclusões do 
relatório emitido em 4 de julho de 2019 pelo Conselho dos Direitos do Homem das 
Nações Unidas (CDHNU), as autoridades estão a recorrer à FAES (força especial da 
polícia nacional bolivariana) e a outras forças de segurança como parte da sua política 
de amedrontamento da população e de manutenção do controlo social; que as famílias 
das pessoas mortas durante os protestos continuam a não poder exercer o seu direito à 
verdade, à justiça e à reparação;

J. Considerando que o regime utiliza a tortura como instrumento sistémico para intimidar 
e punir os manifestantes, criando assim um clima de terror; que o relatório do CDHNU 
concluiu que os serviços de segurança e de informações, em particular o SEBIN 
(Serviço Bolivariano de Informações) e a DGCIM (Direção-Geral de Contraespionagem 
Militar), recorrem sistematicamente a essas práticas; que os presos políticos na 
Venezuela, em particular os detidos pela DGCIM, são sujeitos a tortura neste preciso 
momento e que se encontram detidos em regime de incomunicabilidade, privados de 
qualquer forma de contacto com os seus advogados e familiares, que temem pela sua 
vida e integridade física;

K. Considerando que, em 29 de junho de 2019, Rafael Acosta Arévalo, comandante naval 
detido e torturado devido a uma alegada conspiração contra Nicolás Maduro, morreu na 
prisão; que o relatório post-mortem, que chegou ao conhecimento do público, indica 
que foi espancado e eletrocutado; que o corpo do Capitão Acosta foi sepultado por 
funcionários do governo sem o consentimento da família;

L. Considerando que, em 2 de julho de 2019, durante uma manifestação de protesto contra 
a escassez de gasolina, Rufo Chacón, um rapaz venezuelano de 16 anos, perdeu a visão 
após ter sido alvejado na cara por agentes do governo de facto;

M. Considerando que, na Cimeira Mundial das Nações Unidas realizada em setembro de 
2005, todos os Estados membros aceitaram oficialmente a responsabilidade de cada 
Estado de proteger a sua população dos crimes contra a humanidade; que os Estados 
membros também concordaram em como, caso um Estado não cumpra esta 
responsabilidade, a comunidade internacional tem o dever de ajudar a proteger a 
população ameaçada por estes crimes;

1. Reitera o seu pleno apoio ao Presidente interino legítimo, Juan Guaidó, em 
conformidade com o artigo 233.º da Constituição da Venezuela; reitera o seu pleno 
apoio à Assembleia Nacional, que é atualmente o único órgão democrático 
legitimamente eleito da Venezuela e cujos poderes devem ser restabelecidos e 
respeitados, nomeadamente as prerrogativas e a segurança dos seus membros; insta 
todos os Estados-Membros da UE a reconhecerem Juan Guaidó como Presidente 
interino legítimo da Venezuela;
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2. Reitera a sua profunda preocupação com as graves crises políticas, económicas e 
humanitárias, que põem em grave risco a vida dos venezuelanos e cujos efeitos se 
repercutem na região;

3. Condena veementemente a enorme repressão e violência contra a população civil, bem 
como a oposição democrática dos organismos responsáveis pela seguranças e a 
aplicação da lei, que culminaram em detenções arbitrárias, feridos e mortos; manifesta a 
sua solidariedade para com o povo da Venezuela e manifesta as suas sinceras 
condolências às famílias e aos amigos das vítimas;

4. Sublinha a responsabilidade direta de Nicolás Maduro, assim como das forças armadas 
e dos serviços de informação ao serviço do seu regime ilegítimo, pela utilização 
indiscriminada da violência para reprimir a oposição democrática e pacífica ao regime; 
condena o recurso, independentemente das circunstâncias, a detenções arbitrárias, 
tortura e execuções extrajudiciais, que são proibidas ao abrigo de convenções 
internacionais, incluindo aquelas de que a Venezuela é signatária;

5. Condena as violações do direito à alimentação e a cuidados médicos; insta 
urgentemente a que se garanta a disponibilidade de alimentos, medicamentos e serviços 
de cuidados de saúde, e o acesso aos mesmos, prestando especial atenção aos serviços 
de apoio materno e infantil; insta o regime de Maduro a abrir imediatamente um canal 
humanitário para permitir a entrada de ajuda no país;

6. Realça a necessidade de cessar, condenar publicamente, punir e prevenir todos os atos 
de perseguição e de repressão seletiva por motivos políticos; insta as autoridades a 
garantirem a segurança e os direitos de todas as pessoas detidas na Venezuela e a 
libertarem todas as pessoas detidas arbitrariamente;

7. Manifesta-se alarmado perante o agravamento da crise migratória em toda a região; 
solicita à Comissão que continue a cooperar com os países vizinhos que receberam os 
migrantes venezuelanos, não só através da prestação de assistência humanitária, mas 
também mediante a disponibilização de mais recursos através da sua política de 
desenvolvimento;

8. Salienta que o diálogo em curso deve basear-se no roteiro adotado na Assembleia 
Nacional da Venezuela; insiste em que o principal objetivo do diálogo deve ser uma 
transição pacífica para a democracia através da criação de condições que possibilitem a 
realização de eleições presidenciais livres, transparentes e credíveis, com base num 
calendário estabelecido, de condições justas para todos os intervenientes, de 
transparência e da presença de observadores internacionais credíveis;

9. Recorda a quem detém o poder na Venezuela que são responsáveis por proteger a 
população venezuelana contra, inter alia, as violações dos direitos humanos e os crimes 
contra a humanidade; recorda, além disso, a comunidade internacional e, em especial, a 
UE e os seus Estados-Membros, do princípio da «responsabilidade de proteger» a 
população venezuelana contra os crimes contra a humanidade cometidos pelo Estado; 
relembra que se trata de um compromisso coletivo acordado pelos Estados membros da 
ONU para evitar uma catástrofe humanitária com maiores consequências; exorta a 
comunidade internacional a avaliar todas as opções diplomáticas, humanitárias e 
pacíficas, de forma coordenada e no quadro das Nações Unidas, para que o princípio da 
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«responsabilidade de proteger» seja defendido;

10. Insta o Conselho a impor sanções suplementares aos bens estrangeiros das autoridades 
estatais ilegítimas e dos responsáveis pelas violações dos direitos humanos e atos de 
repressão, bem como a alargar essas sanções aos familiares desses indivíduos; considera 
que as autoridades da UE devem restringir os movimentos dessas pessoas, bem como 
dos seus familiares mais próximos, e congelar os seus bens e vistos; solicita ao 
Conselho que avalie urgentemente a possibilidade de adotar medidas ulteriores de 
natureza económica, nomeadamente a imposição de sanções à empresa petrolífera 
estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA);

11. Recorda o seu pleno apoio às investigações do Tribunal Penal Internacional (TPI) sobre 
os numerosos crimes e atos de repressão cometidos pelo regime venezuelano, alguns 
dos quais constituem crimes contra a humanidade; insta a UE e os seus Estados-
Membros a aderirem à iniciativa promovida por vários Estados parte do TPI que visa 
investigar os crimes contra a humanidade cometidos pelo governo de facto de Maduro, 
de forma a que os seus autores sejam responsabilizados;

12. Apoia a iniciativa de criar uma Comissão de Inquérito junto do CDHNU para 
determinar as responsabilidades individuais nas violações sistemáticas dos direitos 
humanos na Venezuela; apoia ainda o pedido da CDHNU no sentido da criação de um 
mecanismo nacional imparcial e independente, com o apoio da comunidade 
internacional, para investigar as execuções extrajudiciais cometidas no decurso de 
operações de segurança, de molde a garantir que os seus autores sejam 
responsabilizados e que sejam proporcionadas aos familiares das vítimas reparações e a 
proteção necessária contra intimidações e represálias;

13. 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 dos países do Grupo de Lima, à Assembleia Parlamentar Euro-Latino-
Americana e ao Secretário-Geral da Organização dos Estados Americanos.


