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

Európsky parlament,

– so zreteľom na Chartu OSN z roku 1945, a najmä na jej kapitolu 1 článok 1 ods. 2, 
v ktorom sa ako cieľ uvádza „rozvíjať medzi národmi priateľské vzťahy založené na 
úcte k zásade rovnoprávnosti a sebaurčenia národov, ako aj prijať všetky ostatné vhodné 
opatrenia na posilnenie svetového mieru“,

– so zreteľom na zásadu nezasahovania stanovenú v Charte OSN,

– so zreteľom na článok 1 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach 
a článok 1 Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, 
v ktorých sa uvádza, že „všetky národy majú právo na sebaurčenie“ a že „na základe 
tohto práva slobodne určujú svoj politický štatút a slobodne uskutočňujú svoj 
hospodársky, sociálny a kultúrny rozvoj“,

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

– so zreteľom na ústavu Venezuelskej bolívarovskej republiky,

– so zreteľom na článok 2 Charty OSN, ktorý obsahuje záväzok členských štátov OSN 
dodržiavať zvrchovanú rovnosť všetkých štátov a rešpektovať ich územnú celistvosť 
a politickú nezávislosť,

– so zreteľom na správu vysokej komisárky OSN pre ľudské práva o situácii v oblasti 
ľudských práv vo Venezuelskej bolívarovskej republike (A/HRC/41/18),

– so zreteľom na to, že Rada OSN pre ľudské práva prijala 14. júla 2019 uznesenie, ktoré 
predložila Venezuelská bolívarovská republika počas svojho predsedníctva v Hnutí 
nezúčastnených krajín (NAM) a ktoré obsahuje výzvu na posilnenie medzinárodnej 
spolupráce v oblasti ľudských práv s cieľom bojovať proti negatívnym dôsledkom 
jednostranných donucovacích opatrení, ktoré sú v skutočnosti sankciami,

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

A. keďže vo Venezuele došlo k viacerým pokusom o prevrat a Juan Guaidó sa vyhlásil 
za dočasného prezidenta krajiny; keďže tento akt nemá ústavný ani právny základ, 
pretože neboli splnené predpoklady ústavných článkov, na ktoré sa odvoláva;

B. keďže Spojené štáty, niektoré členské štáty EÚ a limská skupina v rozpore 
s medzinárodným právom jednostranne uznali Juana Guaidóa ako dočasného 
prezidenta; keďže vonkajšie zásahy, a predovšetkým hrozba intervencie zo strany USA, 
vedú k eskalácii situácie;

C. keďže EÚ vydala viacero vyhlásení, ktorých zámerom je zasahovať do vnútornej 
situácie vo Venezuele a ovplyvňovať ju; keďže vonkajšie zasahovanie, destabilizácia, 
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dezinformačné kampane, manipulácia verejnej mienky a násilie, ktoré podporujú 
niektoré časti opozície proti zvrchovanosti, nezávislosti, mieru a demokratickej stabilite 
krajiny a proti venezuelskému ľudu boli pri viacerých príležitostiach odsúdené;

D. keďže hospodárska a sociálna situácia vo Venezuele sa výrazne zhoršila v dôsledku 
zvyšujúcich sa hospodárskych a finančných sankcií USA a EÚ, čo viedlo 
k hyperinflácii, nedostatočnému zásobovaniu, rastúcej chudobe a nedostatku liekov 
a zdravotného vybavenia;

E. keďže jednostranné donucovacie opatrenia sú v rozpore s ustanoveným medzinárodným 
právom; keďže túto skutočnosť opakovane zdôrazňovala OSN, a najmä jej osobitný 
spravodajca pre negatívny vplyv jednostranných donucovacích opatrení na uplatňovanie 
ľudských práv; keďže sankcie narúšajú fungovanie každého štátu, a v prípade, 
že poškodia hospodárstvo, môžu mať ničivý vplyv na občanov rozvojových krajín;

F. keďže dialóg je základom mierového riešenia konfliktov a vnútornej situácie 
vo všetkých krajinách; keďže členské štáty musia podporovať konštruktívny dialóg 
s venezuelskou vládou s cieľom nájsť riešenia konkrétnych problémov, ktorým 
Venezuela v súčasnosti čelí; keďže rozhovory na Barbadose, ktoré sprostredkovala 
Nórsko, nedávno priniesli dohodu medzi venezuelskou vládou a opozíciou o tom, 
že nadviažu trvalý mierový dialóg;

1. dôrazne odsudzuje pokusy o štátny prevrat vo Venezuele, nezákonné vyhlásenie sa 
Juana Guaidóa za dočasného prezidenta krajiny a uznanie Juana Guaidóa Spojenými 
štátmi, niektorými členskými štátmi EÚ a tzv. limskou skupinou v rozpore 
s medzinárodným právom; zdôrazňuje, že medzinárodné uznanie akejkoľvek novej 
vlády, ktorá je založená na vlastnom vyhlásení o prevzatí moci a štátnom prevrate, 
vážne ohrozuje demokraciu a právny štát a vytvára hrozbu ďalšej destabilizácie 
politickej situácie vo Venezuele a v regióne; domnieva sa, že politická a sociálna 
stabilita Venezuely je rozhodujúcim faktorom na zaručenie mieru v celom regióne;

2. vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že Európska rada a členské štáty neodsúdili 
pokus o štátny prevrat; odmieta uznanie Guaidóa ako dočasného venezuelského 
prezidenta;

3. dôrazne žiada Spojené štáty a členské štáty EÚ, aby dodržali svoj záväzok 
a rešpektovali medzinárodné právo, predovšetkým zásadu nezasahovania do vnútorných 
záležitostí iných štátov a povinnosť vystríhať sa použitia sily a hrozby jej použitia;

4. podporuje úsilie demokratických síl, vlády, opozície a venezuelského ľudu, ktorí chcú 
sami hľadať riešenia svojich politických a hospodárskych problémov a podporiť 
zintenzívnenie vnútroštátneho dialógu vo Venezuele s cieľom zlepšiť životné 
podmienky a hospodársky a sociálny rozvoj Venezuely;

5. zdôrazňuje, že sankcie uvalené na Venezuelu už spôsobili a naďalej čoraz väčšmi 
spôsobujú veľmi vážnu ujmu na ľudských životoch a zdraví, pričom podľa odhadov 
zomrelo v rokoch 2017 až 2018 v dôsledku tejto situácie viac ako 40 000 ľudí; zastáva 
názor, že tieto sankcie zodpovedajú vymedzeniu kolektívneho trestania civilného 
obyvateľstva, ako ho opisujú medzinárodné dohovory zo Ženevy aj Haagu, čo znamená, 
že tieto sankcie sú v zmysle medzinárodného práva a medzinárodných zmlúv 



PE637.777v01-00 4/4 RE\1186152SK.docx

SK

nezákonné; naliehavo vyzýva na zrušenie všetkých hospodárskych a finančných sankcií 
voči Venezuele, ktoré výrazne prispeli k zhoršeniu hospodárstva krajiny aj sociálnej 
situácie jej občanov;

6. uvedomuje si, že Venezuela čelí sociálnej a hospodárskej kríze, a zdôrazňuje, že pre 
obnovu je dôležitá politická stabilita; odsudzuje to, že túto krízu využívajú ako nástroj 
na dosiahnutie svojich cieľov tí, ktorí sa snažia zosilniť vonkajšie zasahovanie 
a podporujú kampaň za intervenciu v krajine; pripomína, že medzinárodné činnosti 
a pomoc by sa mali uskutočňovať len so súhlasom venezuelskej vlády, ako sa stanovuje 
v rezolúcii Valného zhromaždenia OSN 46/182 z 19. decembra 1991;

7. pripomína, že o ceste sociálneho rozvoja krajiny musia vždy rozhodnúť výlučne jej 
občania;

8. odmieta všetky medzinárodné kroky, ktoré sú porušením cieľov a zásad Charty OSN, 
napríklad bezvýhradného rešpektovania zásady nezasahovania do záležitostí, ktoré sú 
v podstate vo vnútroštátnej právomoci štátov, v každej krajine, na každom kontinente 
a v každom regióne sveta, a to s ohľadom na skutočnosť, že tieto zásady sú zakotvené aj 
v zmluvách EÚ;

9. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii 
a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci 
a bezpečnostnú politiku, parlamentom a vládam členských štátov, vláde Venezuely 
a Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu.


