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B9-0049/2020

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Venezueli po poskusu nezakonite 
izvolitve novega predsednika in predsedstva nacionalne skupščine (parlamentarni 
državni udar)
(2020/2507(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o razmerah v Venezueli z 
dne 27. februarja 2014 o razmerah v Venezueli1, z dne 18. decembra 2014 o preganjanju 
demokratične opozicije v Venezueli2, z dne 12. marca 2015 o razmerah v Venezueli3, z 
dne 8. junija 2016 o razmerah v Venezueli4, z dne 27. aprila 2017 o razmerah v 
Venezueli5, z dne 8. februarja 2018 o razmerah v Venezueli6, z dne 3. maja 2018 o 
volitvah v Venezueli7, z dne 5. julija 2018 o migracijski krizi in humanitarnih razmerah 
v Venezueli in na njenih kopenskih mejah s Kolumbijo in Brazilijo8, z 
dne 25. oktobra 2018 o razmerah v Venezueli9, z dne 31. januarja 2019 o razmerah v 
Venezueli10, v kateri je Guaidó priznan kot začasni predsednik Venezuele, z 
dne 28. marca 2019 o izrednih razmerah v Venezueli11 in z dne 18. julija 2019 o 
razmerah v Venezueli12;

– ob upoštevanju deklaracije mednarodne kontaktne skupine z dne 9. januarja 2020, v 
kateri je izražena podpora Juanu Guaidoju kot predsedniku nacionalne skupščine, 
izvolitev Luisa Parre pa je označena za nezakonito in nedemokratično;

– ob upoštevanju izjave z dne 5. januarja 2020, v kateri je tiskovna predstavnica Evropske 
službe za zunanje delovanje izjavila, da so volitve, ki so potekale v nedeljo 5. januarja, 
zaznamovale resne nepravilnosti in dejanja v nasprotju z demokratičnim in ustavnim 
delovanjem nacionalne skupščine, tako da nacionalna skupščina, kot zakonito 
venezuelsko demokratično telo, ni mogla izpolniti mandata, ki ga je prejela od 
venezuelskega ljudstva; 

– ob upoštevanju izjave generalnega sekretarja Organizacije ameriških držav o razmerah v 
Venezueli z dne 5. januarja 2020;

– ob upoštevanju izjave novoimenovanega podpredsednika Komisije/visokega 
predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Josepa Borrella z dne 

1 UL C 285, 29.8.2017, str. 145.
2 UL C 294, 12.8.2016, str. 21.
3 UL C, 30.8.2016, str. 190.
4 UL C 86, 6.3.2018, str. 101.
5 UL C 298, 23.8.2018, str. 137.
6 UL C 463, 21.12.2018, str. 61.
7 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0199.
8 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0313.
9 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0436.
10 Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0061.
11 Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0327.
12 Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0007.
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21. decembra 2019;

– ob upoštevanju Sklepa Sveta (SZVP) 2019/1893 z dne 11. novembra 2019 o spremembi 
Sklepa (SVZP) 2017/2074 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Venezueli13, v 
skladu s katerim se sankcije proti Venezueli podaljšajo za eno leto zaradi politične, 
gospodarske, socialne in humanitarne krize in dogodkov, ki ogrožajo demokracijo, 
pravno državo in spoštovanje človekovih pravic;

– ob upoštevanju že omenjenega Sklepa Sveta (SZVP) 2019/1893 z dne 11. novembra 
2019, s katerim je bila Sklepu (SVZP) 2017/2074 o omejevalnih ukrepih glede na 
razmere v Venezueli dodana nova določba, v skladu s katero sta Svet in visoki 
predstavnik imenovana kot pristojna za obdelavo osebnih podatkov, predvsem v zvezi s 
seznamom fizičnih oseb, odgovornih za kršitve, resne kršitve človekovih pravic ali 
zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije v Venezueli; v zvezi s seznamom 
fizičnih oseb, katerih ukrepi, politike ali dejavnosti kako drugače spodkopavajo 
demokracijo ali pravno državo v Venezueli; v zvezi s fizičnimi ali pravnimi osebami, 
subjekti ali organi, odgovornimi za kršitve ali resne zlorabe človekovih pravic ali 
zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije v Venezueli, in v zvezi s fizičnimi ali 
pravnimi osebami, subjekti ali organizacijami, katerih ukrepi, politike ali dejavnosti 
kako drugače ogrožajo demokracijo ali pravno državo v Venezueli14;

– ob upoštevanju sklepa Sveta z dne 27. septembra 2019, s katerim je EU na seznam 
sankcij dodala sedem članov venezuelskih varnostnih sil ali obveščevalnih služb, 
vpletenih v mučenje in druge resne kršitve človekovih pravic;

– ob upoštevanju poročila urada visoke komisarke OZN za človekove pravice z dne 4. 
julija 2019 o Venezueli in ustnega poročila z 42. zasedanja Sveta za človekove pravice, 
ki je potekalo 9. septembra 2019 v Ženevi;

– ob upoštevanju izjave podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje 
zadeve in varnostno politiko Federice Mogherini z dne 18. junija 2019, v kateri EU 
poudarja svojo globoko zaskrbljenost zaradi vse slabših političnih in humanitarnih 
razmer v Venezueli;

– ob upoštevanju izjave podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje 
zadeve in varnostno politiko z dne 4. aprila 2019 o sklepu nepriznane nacionalne 
skupščine glede odvzema parlamentarne imunitete Juanu Guaidoju;

– ob upoštevanju izjav podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje 
zadeve in varnostno politiko o Venezueli z dne 10. januarja 2019, 26. januarja 2019, 24. 
februarja 2019 in 28. marca 2019;

– ob upoštevanju izjave podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje 
zadeve in varnostno politiko z dne 2. marca 2019, v kateri EU vztraja, da bodo vsi 
ukrepi, ki utegnejo ogroziti svobodo, zaščito ali osebno varnost Juana Guaidoja, 
povzročili poslabšanje razmer in izzvali odločne obsodbe s strani mednarodne 

13 UL L 291, 12.11.2019, str. 42.
14 UL L 291, 12.11.2019, str. 42
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skupnosti;

– ob upoštevanju dejstva, da je dne 7. junija 2000 Venezuela ratificirala Rimski statut;

– ob upoštevanju ustave Bolivarske republike Venezuele;

– ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika;

A. ker zaradi nasilja vlade Nicolasa Madura, policije, nacionalne garde in vojske, katerega 
namen je bil preprečiti ponovno izvolitev Juana Guaidoja kot predsednika nacionalne 
skupščine v Venezueli, ki je bila predvidena za 5. januarja, nasprotniki Madurovega 
režima niso mogli vstopiti v nacionalno skupščino, kjer so želeli organizirati sejo; ker so 
oborožene sile in drugo varnostno osebje preprečili dostop do stavbe in vstop medijem, 
kar pomeni še en korak v stopnjevanju nasilja in spopadov, ki v zadnjih letih nenehno 
narašča; ker Madurova vlada ogroža avtoriteto in zmožnost zakonite in demokratične 
nacionalne skupščine, da bi učinkovito in neovirano opravljala svojo nalogo in izvajala 
mandat, ki so ji ga podelili venezuelski državljani;

B. ker so ti dogodki sledili ustrahovalni kampanji in t.i. operaciji Alarcán, v kateri je vlada 
kupila glasove za znesek med 500.000 in milijonom USD;

C. ker se pregon in politično nadlegovanje nasprotnikov Madurovega režima nadaljuje in 
ker je bila 22 poslancem, tudi predsedniku nacionalne skupščine, odvzeta parlamentarna 
imuniteta, nekaj je bilo aretiranih, medtem ko so morali drugi zapustiti državo ali so 
postali begunci na diplomatskih predstavništvih;

D. ker se je po podatkih venezuelske organizacije Foro Penal, politična represija povečala, 
saj je v državi trenutno 399 političnih zapornikov, med drugim najmanj osem evropskih 
državljanov, od leta 2014 pa jih je bilo že več kot 15.00015;

E. ker nenehna uporaba prisile in nasilja, podkrepljena z odločnostjo nezakonitega 
predsednika Nicolasa Madura, da si bo še naprej prilaščal oblast, pomeni jasno namero 
zavračanja zakonitosti;

F. ker je Madurov režim po neuspelem poskusu, da bi imenoval novega predsednika, 
uporabil člene 7, 8 in 11 notranjih pravil in pravil o razpravah nacionalne skupščine in 
člen 221 ustave Bolivarske republike Venezuele;

G. ker so kljub prizadevanjem de facto venezuelske vlade, da bi preprečila pregleden in 
miren volilni proces, poslanci uspeli vstopiti v stavbo nacionalne skupščine, kjer so 
uradno ponovno izvolili Juana Guaidoja kot predsednika;

H. ker je 100 od 167 poslancev, ki so se zbrali na izredni seji v prostorih časopisa El 
Nacional končno uspelo izpolniti zahteve ustave Bolivarske republike Venezuele, nato 
pa so izvolili vodstvo nacionalne skupščine, kot njenega predsednika pa Juana 
Guaidoja, ki je zaprisegel v skladu z ustavo;

I. ker se ti dogodki odvijajo v že tako uničeni Venezueli, kjer stopnjevanje nasilja in resne 

15 www.foropenal.com je civilno združenje, ki zagotavlja brezplačno pravno pomoč samovoljno pridržanim 
osebam
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kršitve človekovih pravic, ki jih izvaja de facto vlada Nicolasa Madura, še dodatno 
zaostrujejo sedanjo politično, gospodarsko, institucionalno, socialno in humanitarno 
krizo, saj je državo zapustilo že več kot pet milijonov Venezuelcev, država pa se 
spopada z vse večjim pomanjkanjem zdravil in hrane ter s hiperinflacijo;

J. ker dialog med de facto predsednikom Nicolasom Madurom in opozicijo pod vodstvom 
Juana Guaidoja, ki ga je vodila Norveška, ni prinesel rešitve krize, ampak jo je še 
poglobil; ker je bil dialog ponovno vzpostavljen 8. julija 2019 v Barbadosu, a de facto 
vlaga ni izpolnila zahtev za začetek dialoga;

1. obsoja represivna dejanja de facto vlade Nicolasa Madura, s katerimi želi – še enkrat – 
zabrisati sledi nezakonitosti; obsoja tudi nediskriminatorno rabo prisile in nasilja ter 
potrditev oblasti goljufivega in nezakonitega predsednika;

2. ponovno izraža globoko zaskrbljenost zaradi stopnjevanja nasilja in resnih izrednih 
razmer v Venezueli, kjer so življenja državljanov resno ogrožena;

3. poudarja, da je režim Nicolasa Madura postal najbolj nepredvidljiva in resna grožnja 
varnosti in stabilnosti na tem delu celine, ki ogroža celovitost in stabilnost sosednjih 
držav;

4. opozarja, da so lokalni organi aretirali Venezuelce, ki so bili obtoženi, da jih je 
venezuelski režim poslal, da bi sodelovali pri masovni mobilizaciji prizadevanj za 
destabilizacijo in kršitev človekovih pravic v regijah;

5. izjavlja, da je celovitost, točnost in preglednost volilnega procesa bistvenega pomena, 
predvsem po več primerih domnevne ali očitne manipulacije, nepravilnosti in goljufij na 
več volitvah v demokratičnih državah Latinske Amerike; obžaluje, da nepravilnosti na 
volitvah povzročajo proteste in spopade, v katerih umrejo nedolžni ljudje, in izraža 
solidarnost z venezuelskim ljudstvom;

6. vztraja, da je treba sprejeti ukrepe proti zavezništvu med Venezuelo in Iranom, pri 
čemer je najhuje, da Hezbollah Venezuelo izkorišča kot platformo za svoje dejavnosti in 
strateški ekspanzionizem v Latinski Ameriki, in sicer s številnimi nezakonitimi 
dejavnostmi, vključno s pranjem denarja;

7. izraža globoko zaskrbljenost, ker Rusija podpira Madurov režim v Venezueli in 
predvsem ker tja pošilja strokovnjake ter vojaške in tehnične svetovalce;

8. je zaskrbljen zaradi dejstva, da Madurov nezakoniti režim strateško omogočata 
kubanska policija in vojaška obveščevalna služba, kar je nesprejemljivo zunanje, 
politično in vojaško vmešavanje v Venezuelo;

9. poziva Svet, naj po nizu neuspešnih ukrepov proti zatiralskemu venezuelskemu režimu, 
ki kaže popolno nezmožnost vzpostavitve resničnega demokratičnega procesa v 
Venezueli, sprejme najstrožje možne ukrepe in izvaja večji politični pritisk, obenem pa 
naj izvršuje sankcije in omejevalne ukrepe;

10. poziva Svet, naj nezakonitemu režimu naloži omejevalne ukrepe, torej uvede sankcije 
proti osebam, ki sodelujejo v represivnem aparatu, nezakonitim državnim oblastem in 
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osebam, ki so odgovorne za kršitve človekovih pravic in zatiranje demokratične 
opozicije, naj zaseže lastnino v tujini, obenem pa naj zagotovi varnost prebivalstva; 

11. poziva, naj organi Evropske unije omejijo njihovo gibanje, pa tudi gibanje njihovih 
najbližjih sorodnikov, in zamrznejo njihovo premoženje ter jim odvzamejo vizume;

12. zavrača Sklep Sveta (SZVP) 2019/1893 z dne 11. novembra 2019, ki vsebuje novo 
določbo o spremembi Sklepa 2017/2074 z uvedbo nove arbitrarne pristojnosti za 
podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno 
politiko v zvezi z obdelavo podatkov s seznama fizičnih oseb, odgovornih za kršitve ali 
resne zlorabe človekovih pravic ali zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije v 
Venezueli, ter podatkov o dejanjih, politikah ali ukrepih fizičnih ali pravnih oseb, ki so 
odgovorne za kršitve ali resne zlorabe človekovih pravic, ogrožanje pravne države in 
zatiranje civilne družbe, vključno z zatiranjem demokratične opozicije v Venezueli, v 
skladu s prilogama I in II Sklepa SZVP 2017/2074;

13. poziva Evropsko unijo, naj se pridruži pobudi držav pogodbenic Mednarodnega 
kazenskega sodišča za preiskovanje zločinov proti človeštvu, ki jih je storila de facto 
venezuelska vlada Nicolasa Madura, da bo ta odgovarjala za svoja dejanja;

14. podpira pobudo za ustanovitev preiskovalne komisije v sodelovanju s Svetom 
Združenih narodov za človekove pravice, ki bo ugotovila odgovornost posameznikov za 
sistematične kršitve človekovih pravic v Venezueli;

15. poziva venezuelsko de facto vlado, naj začne hitro izvajati priporočila iz poročila urada 
visoke komisarke OZN za človekove pravice o razmerah na področju človekovih pravic 
v Venezueli;

16. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, 
podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno 
politiko, legitimnemu začasnemu predsedniku republike in narodne skupščine 
Bolivarske republike Venezuele, nacionalnim parlamentom in vladam držav v skupini iz 
Lime, Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini ter generalnemu sekretarju 
Organizacije ameriških držav.


