
RE\1186151SK.docx PE637.776v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Európsky parlament
2019-2024

Dokument na schôdzu

B9-0010/2019

15.7.2019

NÁVRH UZNESENIA
predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej 
predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku

o situácii vo Venezuele
(2019/2730(RSP))

Dita Charanzová, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá 
Díaz, Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, 
Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Dacian Cioloș, Martina Dlabajová, 
Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Cristian 
Ghinea, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Irena 
Joveva, Pierre Karleskind, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, 
Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Dragoş 
Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, Stéphane Séjourné, Michal 
Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène 
Tolleret, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne
v mene skupiny Renew



PE637.776v01-00 2/6 RE\1186151SK.docx

SK

B9-0010/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii vo Venezuele
(2019/2730(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Venezuele, najmä na uznesenie z 8. 
februára 2018 o situácii vo Venezuele1, uznesenie z 3. mája 2018 o voľbách vo 
Venezuele2, uznesenie z 5. júla 2018 o migračnej kríze a humanitárnej situácii vo 
Venezuele a na jej pozemných hraniciach s Kolumbiou a Brazíliou3, uznesenie 
z 25. októbra 2018 o situácii vo Venezuele4, uznesenie z 31. januára 2019 o situácii vo 
Venezuele5 a na uznesenie z 28. marca 2019 o núdzovej situácii vo Venezuele6,

– so zreteľom na správu vysokej komisárky OSN pre ľudské práva o Venezuele zo 4. júla 
2019,

– so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre 
zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) o Venezuele z 10. januára 2019, 26. 
januára 2019, 24. februára 2019, 28. marca 2019, 30. apríla 2019 a 18. júna 2019,

– so zreteľom na správu Organizácie amerických štátov (OAŠ) o venezuelských 
migrantoch a utečencoch z 8. marca 2019,

– so zreteľom na štvrté medzinárodné technické stretnutie v rámci procesu z Quita, ktoré 
sa uskutočnilo v Buenos Aires 4. a 5. júla 2019,

– so zreteľom na vyhlásenie Limskej skupiny z 30. apríla 2019,

– so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

– so zreteľom na Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu (MTS),

– so zreteľom na venezuelskú ústavu, najmä na jej článok 233,

– so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže prezidentské voľby, ktoré sa konali 20. mája 2018, sa uskutočnili spôsobom, 
ktorý nebol v súlade s minimálnymi medzinárodnými normami dôveryhodného procesu; 
keďže EÚ a ďalšie regionálne organizácie a demokratické krajiny neuznali tieto voľby 
ani orgány, ktoré na základe tohto nezákonného procesu vznikli;

B. keďže 10. januára 2019 Nicolás Maduro si protiprávne uzurpoval prezidentskú 

1 Ú. v. EÚ C 463, 21.12.2018, s. 61.
2 Prijaté texty, P8_TA(2018)0199.
3 Prijaté texty, P8_TA(2018)0313.
4 Prijaté texty, P8_TA(2018)0436.
5 Prijaté texty, P8_TA(2019)0061.
6 Prijaté texty, P8_TA(2019)0327.
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právomoc pred Najvyšším súdom, čo je v rozpore s ústavným poriadkom; keďže 
23. januára 2019 oprávnene a demokraticky zvolený predseda národného zhromaždenia 
Juan Guaidó zložil v súlade s článkom 233 ústavy Venezuely prísahu ako dočasný 
prezident Venezuely;

C. keďže situácia v oblasti ľudských práv, právneho štátu a demokracie vo Venezuele sa 
od zvolenia Nicolása Madura v roku 2013 výrazne zhoršuje; keďže v rokoch 2018 a 
2019 sa politická, hospodárska, inštitucionálna, sociálna a viacrozmerná humanitárna 
kríza vo Venezuele výrazne zhoršila; keďže zvýšený nedostatok liekov a potravín, 
rozsiahle porušovanie ľudských práv, hyperinflácia, politický útlak, korupcia a násilie 
ohrozujú životy ľudí a nútia ich k opusteniu krajiny;

D. keďže 19. až 21. júna 2019 bola na návšteve krajiny vysoká komisárka OSN pre ľudské 
práva Michelle Bachelelet; keďže naliehavo vyzvala venezuelskú de facto vládu, aby 
okamžite prijala konkrétne opatrenia na zastavenie a nápravu závažných porušení 
ľudských práv, ktoré boli v krajine zaznamenané;

E. keďže viac ako 7 miliónov ľudí vo Venezuele potrebuje humanitárnu pomoc; keďže 
Madurov režim nevyvíja žiadnu skutočnú snahu riešiť alarmujúcu a rozsiahlu 
humanitárnu krízu, a teda zanedbáva svoju zodpovednosť voči vlastným občanom, ktorá 
spočíva v ochrane a starostlivosti o obyvateľstvo; keďže Madurov režim porušuje právo 
na výživu vrátane povinnosti štátu zabezpečiť, aby obyvateľstvo nehladovalo; keďže 
podľa OSN je 3,7 milióna Venezuelčanov podvyživených, najmä deti a tehotné ženy;

F. keďže systém zdravotnej starostlivosti vo Venezuele je na pokraji kolapsu, pretože 
nemocnice trpia nedostatkom personálu, vybavenia, liekov a elektriny, čo viedlo od 
novembra 2018 do februára 2019 k najmenej 1 557 úmrtiam; keďže v štyroch 
najväčších mestách Venezuely vrátane Caracasu chýba 60 až 100 % základných liekov; 
keďže úmrtnosť matiek vzrástla a mnohé ženy museli opustiť krajinu, aby porodili; 
keďže choroby ako malária, Chagasova choroba, horúčka dengue, zika, chikungunya a 
iné choroby sa znovu objavili a rozšírili vo Venezuele v dôsledku zúfalého stavu 
systému zdravotnej starostlivosti; keďže tieto zhoršujúce sa epidémie by sa mohli 
rozšíriť za hranice Venezuely a spôsobiť núdzovú situáciu v oblasti verejného zdravia 
na regionálnej úrovni;

G. keďže sa odhaduje, že v posledných štyroch rokoch opustili krajinu približne 4 milióny 
ľudí v dôsledku závažného nedostatku potravín, liekov a základných služieb, 
zhoršujúceho sa násilia a trestnej činnosti a represie v mene režimu; keďže táto migrácia 
vyvíja mimoriadny tlak na susedné krajiny, ale čoraz viac aj na Európsku úniu a 
európske územia v Karibiku; keďže celkový počet Venezuelčanov nútených migrovať 
prekročí do konca roka 2019 päť miliónov, čo bude druhá najväčšia migračná a 
utečenecká kríza na svete;

H. keďže 22 poslancov vrátane predsedu Národného zhromaždenia bolo zbavených 
poslaneckej imunity; keďže 2 poslanci sú zadržiavaní a 16 poslancov buď požiadalo o 
ochranu na veľvyslanectvách, opustilo krajinu, alebo sa skrýva;

I. keďže počas bezpečnostných operácií vo Venezuele bolo v uplynulom roku a pol 
usmrtených takmer 7 000 ľudí; keďže podľa zistení správy, ktorú vydala Rada OSN pre 
ľudské práva (UNHRC) 4. júla 2019, orgány využívajú FAES (Osobitná akčná skupina 
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Bolívarovskej štátnej polície) a iné bezpečnostné sily ako súčasť svojej politiky 
vzbudzovania strachu medzi obyvateľmi a udržiavania sociálnej kontroly; keďže 
rodinám osôb, ktoré boli počas protestov zabité, sa naďalej bráni v uplatňovaní ich práv 
na pravdu, spravodlivosť a odškodnenie;

J. keďže režim využíva mučenie ako systémový nástroj na zastrašovanie a trestanie 
protestujúcich, a tým vytvára atmosféru teroru; keďže v správe Rady OSN pre ľudské 
práva sa zistilo, že bezpečnostné a spravodajské služby, najmä SEBIN (Bolívarovská 
spravodajská služba) a DGCIM (Generálne riaditeľstvo vojenskej kontrarozviedky), sa 
bežne uchyľujú k takýmto praktikám; keďže politickí väzni vo Venezuele, najmä tí, 
ktorých zadržiava DGCIM, sú v súčasnosti mučení a nachádzajú sa v izolácii bez 
možnosti kontaktovať svojich právnikov a rodinných príslušníkov, ktorí sa obávajú o 
ich životy a fyzickú integritu;

K. keďže námorný kapitán Rafael Acosta Arévalo, ktorý bol zatknutý a mučený pre údajnú 
prípravu atentátu na Nicolása Madura, zomrel 29. júna 2019 vo väzbe; keďže uniknutá 
správa z pitvy naznačuje, že bol bitý a dostával elektrické šoky; keďže telo kapitána 
Acostu pochovali vládni úradníci bez súhlasu jeho rodiny;

L. keďže 2. júla 2019 16-ročný venezuelský chlapec Rufo Chacón prišiel na protestnej 
akcii proti nedostatku benzínu o zrak, keď ho príslušníci polície de facto vlády postrelili 
do tváre;

M. keďže na Svetovom samite OSN, ktorý sa konal v septembri 2005, všetky členské štáty 
oficiálne prijali zodpovednosť každého štátu za ochranu svojho obyvateľstva pred 
zločinmi proti ľudskosti; keďže členské štáty sa tiež dohodli, že ak niektorý štát túto 
zodpovednosť neplní, medzinárodné spoločenstvo je povinné pomáhať chrániť 
obyvateľstvo ohrozené týmito zločinmi;

1. opakuje svoju plnú podporu legitímnemu dočasnému prezidentovi Juanovi Guaidóovi v 
súlade s článkom 233 venezuelskej ústavy; opätovne vyjadruje plnú podporu 
národnému zhromaždeniu, ktoré je v súčasnosti jediným legitímne zvoleným 
demokratickým orgánom Venezuely a ktorého právomoci treba obnoviť a rešpektovať, 
vrátane výsad a bezpečnosti jeho poslancov; vyzýva všetky členské štáty EÚ, aby uznali 
Juana Guaidóa za legitímneho dočasného prezidenta Venezuely;

2. opakuje svoje hlboké znepokojenie nad vážnou politickou, hospodárskou a 
humanitárnou krízou, ktorá výrazne ohrozuje životy Venezuelčanov a ktorej účinky 
presahujú do celého regiónu;

3. dôrazne odsudzuje tvrdé represie a násilie voči civilistom a demokratickej opozícii zo 
strany orgánov presadzovania práva a bezpečnostných orgánov, ktoré vyústili do 
svojvoľného zadržiavania, zranení a úmrtí; vyjadruje solidaritu s venezuelským ľudom 
a úprimnú sústrasť rodinám a priateľom obetí;

4. zdôrazňuje priamu zodpovednosť Nicolása Madura, ako aj ozbrojených a 
spravodajských síl v službách jeho nelegitímneho režimu, za svojvoľné používanie 
násilia s cieľom potlačiť demokratickú a pokojnú opozíciu voči režimu; odsudzuje 
používanie, za akýchkoľvek okolností, svojvoľného zadržiavania, mučenia a 
mimosúdneho zabíjania, ktoré je zakázané podľa medzinárodných dohovorov vrátane 
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tých, ktorých je Venezuela signatárom;

5. odsudzuje porušovanie práva na výživu a práva na zdravotnú starostlivosť; naliehavo 
žiada, aby bola zaručená dostupnosť a prístupnosť potravín, liekov a služieb zdravotnej 
starostlivosti, pričom osobitná pozornosť by sa mala venovať starostlivosti o matky a 
deti; vyzýva Madurov režim, aby okamžite otvoril humanitárny kanál, ktorý umožní 
pomoc krajine;

6. zdôrazňuje potrebu ukončiť, verejne odsúdiť a potrestať všetky činy prenasledovania a 
selektívnej represie z politických dôvodov a predchádzať im; vyzýva orgány, aby 
zaručili bezpečnosť a práva všetkých zadržiavaných osôb vo Venezuele a aby prepustili 
všetky svojvoľne zadržiavané osoby;

7.  je znepokojený zhoršujúcou sa migračnou krízou v celom regióne; žiada Komisiu, aby 
pokračovala v spolupráci so susednými krajinami, ktoré prijali týchto venezuelských 
migrantov, a to nielen poskytovaním humanitárnej pomoci, ale aj poskytovaním 
väčšieho množstva zdrojov a prostredníctvom rozvojovej politiky;

8. poukazuje na to, že prebiehajúci dialóg musí vychádzať z plánu prijatého v národnom 
zhromaždení Venezuely; trvá na tom, že hlavným účelom dialógu musí byť pokojný 
prechod k demokracii prostredníctvom vytvorenia podmienok vedúcich k slobodným, 
transparentným a dôveryhodným prezidentským voľbám na základe pevne stanoveného 
kalendára, spravodlivých podmienok pre všetkých aktérov, transparentnosti a 
prítomnosti dôveryhodných medzinárodných pozorovateľov;

9. pripomína tým, ktorí vykonávajú moc vo Venezuele, že sú zodpovední za ochranu 
obyvateľstva Venezuely okrem iného pred porušovaním ľudských práv a zločinmi proti 
ľudskosti; ďalej pripomína medzinárodnému spoločenstvu, a najmä EÚ a jej členským 
štátom, zásadu zodpovednosti za ochranu venezuelského obyvateľstva pred zločinmi 
proti ľudskosti, ktorých sa dopúšťa štát; pripomína, že ide o kolektívny záväzok 
schválený členskými štátmi OSN s cieľom zabrániť humanitárnej katastrofe s väčšími 
dôsledkami; vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby koordinovaným spôsobom a v 
rámci OSN posúdilo všetky diplomatické, humanitárne a mierové možnosti s cieľom 
dodržiavať zásadu zodpovednosti za ochranu;

10. vyzýva Radu, aby uložila ďalšie sankcie zamerané na zahraničné aktíva nelegitímnych 
štátnych orgánov a tie osoby, ktoré sú zodpovedné za porušovanie a represálie v oblasti 
ľudských práv, a aby rozšírila tieto sankcie s cieľom zahrnúť ich rodinných 
príslušníkov; domnieva sa, že orgány EÚ musia obmedziť pohyb týchto osôb, ako aj 
pohyb ich najbližších príbuzných a zmraziť ich aktíva a víza; žiada, aby Rada urýchlene 
preskúmala ďalšie hospodárske sankcie vrátane uloženia sankcií voči štátnej ropnej 
spoločnosti, Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA);

11. pripomína, že plne podporuje vyšetrovanie Medzinárodného trestného súdu (MTS) 
týkajúce sa rozsiahlych trestných činov a aktov represie páchaných venezuelským 
režimom, z ktorých niektoré predstavujú zločiny proti ľudskosti; naliehavo vyzýva EÚ a 
členské štáty, aby sa zapojili do iniciatívy niekoľkých zmluvných štátov MTS, ktorej 
cieľom je vyšetriť trestné činy proti ľudskosti, ktoré spáchala Madurova de facto vláda, 
a brať zodpovedné osoby na zodpovednosť;
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12. podporuje iniciatívu na zriadenie vyšetrovacej komisie UNHRC s cieľom určiť 
jednotlivé zodpovednosti pri systematickom porušovaní ľudských práv vo Venezuele; 
ďalej podporuje výzvu UNHRC na vytvorenie nestranného a nezávislého 
vnútroštátneho mechanizmu s podporou medzinárodného spoločenstva na vyšetrenie 
mimosúdnych popráv vykonaných počas bezpečnostných operácií, aby sa zabezpečilo, 
že zodpovedné osoby budú brané na zodpovednosť, a že rodinám obetí sa dostane 
náprava a poskytne ochrana pred zastrašovaním a represáliami;

13. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke 
Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, 
legitímnemu dočasnému prezidentovi republiky a Národnému zhromaždeniu 
Venezuelskej bolívarovskej republiky, vládam a parlamentom krajín Limskej skupiny, 
Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu a generálnemu tajomníkovi 
Organizácie amerických štátov.


