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B9-0011/2019

Usnesení Evropského parlamentu o situaci ve Venezuele
(2019/2730(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na Chartu OSN z roku 1945, a zejména její kapitolu 1 čl. 1 odst. 2, jejímž 
uváděným účelem je „rozvíjet mezi národy přátelské vztahy, založené na úctě k zásadě 
rovnoprávnosti a sebeurčení národů, a činit jiná vhodná opatření k posílení světového 
míru“,

– s ohledem na zásadu nezasahování do vnitřních záležitostí zakotvenou v Chartě OSN,

– s ohledem na článek 1 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech 
a článek 1 Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, 
v nichž se uvádí, že „všechny národy mají právo na sebeurčení“ a že „na základě tohoto 
práva svobodně určují svůj politický statut a svobodně uskutečňují svůj hospodářský, 
sociální a kulturní vývoj“,

– s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

– s ohledem na ústavu Bolívarovské republiky Venezuela,

– s ohledem na článek 2 Charty OSN, který obsahuje závazek členských států OSN 
dodržovat svrchovanou rovnost všech států a respektovat jejich územní celistvost 
a politickou nezávislost,

– s ohledem na zprávu vysoké komisařky OSN pro lidská práva o situaci v oblasti 
lidských práv v Bolívarovské republice Venezuela (A/HRC/41/18),

– s ohledem na skutečnost, že Rada OSN pro lidská práva přijala dne 14. července 2019 
rezoluci, již předložila Bolívarovská republika Venezuela během svého předsednictví 
Hnutí nezúčastněných zemí, ve prospěch posílení mezinárodní spolupráce v oblasti 
lidských práv s cílem čelit negativním důsledkům jednostranných donucovacích 
opatření, která jsou ve skutečnosti sankcemi,

– s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Venezuela čelila několika pokusům o státní převrat, když se Juan 
Guaidó prohlásil za prozatímního prezidenta země; vzhledem k tomu, že tento akt nemá 
žádnou oporu v ústavě ani v zákoně, neboť podmínky uvedené v citovaných článcích 
ústavy nebyly naplněny;

B. vzhledem k tomu, že Spojené státy, některé členské státy EU a Limská skupina 
jednostranně uznaly Juana Guaidóa za prozatímního prezidenta v rozporu 
s mezinárodním právem; vzhledem k tomu, že vnější vměšování, zejména včetně 
hrozby intervence ze strany USA, situaci vyostřilo;

C. vzhledem k tomu, že EU učinila několik prohlášení, která mají za cíl vměšovat se do 
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vnitřní situace ve Venezuele a tuto situaci ovlivňovat; vzhledem k tomu, že v řadě 
příležitostí bylo odsouzeno vnější vměšování, destabilizace, dezinformační kampaně, 
manipulace veřejným míněním a násilí, jež prosazují některé sektory opozice proti 
svrchovanosti, nezávislosti, míru a demokratické stabilitě této země a proti 
venezuelskému lidu;

D. vzhledem k tomu, že ekonomická a sociální situace ve Venezuele se nesmírně zhoršila v 
důsledku zesilujících hospodářských a finančních sankcí USA a EU, které způsobují 
hyperinflaci, výpadky dodávek, růst chudoby a nedostatek léků a lékařských pomůcek;

E. vzhledem k tomu, že jednostranná donucovací opatření jsou v rozporu se 
zavedeným mezinárodním právem; vzhledem k tomu, že to opakovaně zdůraznila OSN 
a zejména zvláštní zpravodaj OSN pro negativní dopad jednostranných donucovacích 
opatření na uplatňování lidských práv; vzhledem k tomu, že sankce způsobují narušení 
pro každý stát a v případě, že se poškodí hospodářství, mohou mít ničivý dopad 
na občany rozvojových zemí;

F. vzhledem k tomu, že dialog je základem pro mírové řešení konfliktů a vnitřní situace 
ve všech zemích; vzhledem k tomu, že členské státy musí podporovat konstruktivní 
dialog s venezuelskou vládou s cílem nalézt řešení konkrétních problémů, které 
ve Venezuele nyní existují; vzhledem k tomu, že venezuelská vláda a opozice nedávno 
souhlasily s tím, že jako výsledek rozhovorů na Barbadosu zprostředkovaných 
Norskem zahájí stálý mírový dialog;

1. důrazně odsuzuje pokusy o státní převrat ve Venezuele, nezákonné prohlášení se Juana 
Guaidóa za prozatímního prezidenta země a jeho uznání ze strany Spojených států, 
některých členských států EU a tzv. Limské skupiny, jež je v rozporu s mezinárodním 
právem; zdůrazňuje, že mezinárodní uznání jakékoli nové vlády založené na jejím 
vlastním prohlášení se za vládu a na státním převratu vážně oslabuje demokracii 
a právní stát a hrozí další destabilizací politické situace ve Venezuele a v regionu; je 
toho názoru, že politická a sociální stabilita ve Venezuele je rozhodujícím faktorem pro 
zabezpečení míru v celém regionu;

2. vyjadřuje hluboké politování nad tím, že Evropská rada a členské státy pokus o státní 
převrat neodsoudily; odmítá uznání Guaidóa jakožto prozatímního prezidenta 
Venezuely;

3. důrazně vyzývá Spojené státy a členské státy EU, aby dodržovaly svůj závazek 
respektovat mezinárodní právo, zejména zásadu nevměšování do vnitřních záležitostí 
jiných států a povinnost zdržet se použití síly nebo hrozby silou;

4. podporuje úsilí demokratických sil, vlády, opozice a venezuelského lidu o nalezení 
odpovědí na jejich politické a hospodářské výzvy pro ně samotné a podporu posílení 
vnitrostátního dialogu ve Venezuele s cílem zlepšit životní podmínky a hospodářský 
a sociální rozvoj Venezuely;

5. zdůrazňuje, že sankce uvalené na Venezuelu způsobily a nadále působí ve stále větší 
míře vážné újmy na lidských životech a zdraví včetně množství úmrtí, jejichž počet se 
od roku 2017 do roku 2018 odhaduje na více než 40 000; domnívá se, že tyto sankce 
splňují definici kolektivního trestu civilního obyvatelstva, jak je popsán v Ženevské 



PE637.777v01-00 4/4

CS

i Haagské mezinárodní úmluvě, takže jsou podle mezinárodního práva a smluv 
nezákonné; naléhavě vyzývá ke zrušení veškerých hospodářských a finančních sankcí 
proti Venezuele, které výrazně přispěly ke zhoršení ekonomiky země a sociální situace 
jejích občanů;

6. bere na vědomí sociální a hospodářskou krizi, jíž Venezuela čelí, a zdůrazňuje význam 
politické stability pro její zotavení; odsuzuje účelové využívání této krize ze strany těch, 
kdo usilují o posílení vnějších zásahů a vedou kampaň, jejímž cílem je intervence 
v zemi; připomíná, že mezinárodní aktivity a pomoc by měly být prováděny pouze se 
souhlasem vlády Venezuely, jak stanoví rezoluce Valného shromáždění OSN č. 46/182 
ze dne 19. prosince 1991;

7. připomíná, že o způsobu sociálního rozvoje v jednotlivých zemích má rozhodovat toliko 
jejich lid;

8. odmítá jakoukoli mezinárodní akci, která porušuje cíle a zásady Charty OSN, jež 
zahrnují neomezený respekt k nezasahování do záležitostí, které jsou v zásadě 
ve vnitrostátní jurisdikci států, a to v každé zemi, na každém kontinentu a v každém 
regionu světa a s ohledem na to, že tyto zásady jsou rovněž zakotveny ve smlouvách 
EU;

9. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni 
Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, 
parlamentům a vládám členských států, vládě Venezuely a Parlamentnímu shromáždění 
EU – Latinská Amerika.


