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Резолюция на Европейския парламент относно извънредната ситуация във 
Венесуела
(2019/2628(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид предишните си резолюции относно Венесуела, и по-специално 
тези от 3 май 2018 г. относно изборите във Венесуела1, от 5 юли 2018 г. относно 
миграционната криза и хуманитарното положение във Венесуела и по нейните 
сухоземни граници с Колумбия и Бразилия2 и от 25 октомври 2018 г.3 и 31 януари 
2019 г. относно положението във Венесуела4, в последната от които Хуан Гуайдо 
се признава за законен временен президент на Венесуела,

– като взе предвид декларациите относно Венесуела от 10 януари 2019 г., 26 януари 
2019 г. и 24 февруари 2019 г. на заместник-председателя на Комисията/върховен 
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на 
сигурност (ЗП/ВП) и последните заключения на Съвета,

– като взе предвид изявлението от 20 април 2018 г. на Организацията на 
американските държави (ОАД) относно влошаващата се хуманитарна ситуация 
във Венесуела и съвместното изявление на държавите – членки на ОАД, от 
24 януари 2019 г.,

– като взе предвид изявлението на Групата от Лима от 25 февруари 2019 г.,

– като взе предвид изявленията на Върховния комисар на ООН за правата на човека 
относно Венесуела от 25 януари 2019 г. и 20 март 2019 г.,

– като взе предвид Конституцията на Венесуела, и по-специално член 233 от нея,

– като взе предвид Римския статут на Международния наказателен съд (МНС),

– като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

A. като има предвид, че Венесуела е изправена пред дълбока и безпрецедентна 
политическа, икономическа, институционална и социална хуманитарна криза с 
множество измерения, недостиг на лекарства и храни, ситуация на масови 
нарушения на правата на човека, хиперинфлация, политически репресии, 
корупция и насилие; като има предвид, че условията на живот са се влошили 
сериозно и 87% от населението понастоящем живеят в бедност; като има предвид, 
че 78% от децата във Венесуела са изложени на риск от недохранване; като има 
предвид, че 31 от всеки 1 000 деца умират, преди да навършат 5 години; като има 
предвид, че над 1 милион деца вече не посещават училище;

Б. като има предвид, че дори и малкото доставяни във Венесуела храни са изложени 
на риск от разваляне; като има предвид, че хората изпитват затруднения с 

1 Приети текстове, P8_TA(2018)0199.
2 Приети текстове, P8_TA(2018)0313.
3 Приети текстове, P8_TA(2018)0436.
4 Приети текстове, P8_TA(2019)0061.
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осигуряването на вода, храна и лекарства; като има предвид, че според Върховния 
комисар на ООН за бежанците (ВКБООН) и Международната организация по 
миграция (МОМ) над 2,7 милиона граждани на Венесуела са напуснали страната 
от 2015 г. насам и че броят им може да достигне 5 милиона до края на годината, 
ако кризата продължи да се влошава;

В. като има предвид, че на 23 февруари 2019 г. хуманитарната помощ, съхранявана в 
Колумбия и Бразилия, беше яростно отхвърлена и в някои случаи унищожена от 
незаконния режим на Мадуро, който използва военни и паравоенни сили; като 
има предвид, че репресиите доведоха до смъртта на няколко души, до десетки 
ранени и стотици арестувани; като има предвид, че венесуелските военни 
операции, организираната престъпност и терористите представляват риск за 
стабилността на региона, и по-специално за територията на съседна Колумбия;

Г. като има предвид, че в началото на март Венесуела пострада от масово 
прекъсване на електрозахранването за повече от 100 часа, което влоши и без това 
драматичната криза в здравеопазването, остави болниците без питейна вода и 
доведе до срив на техните услуги  и до  случаи на плячкосване; като има предвид, 
че според организацията „Лекари за здраве“ най-малко 26 души са починали в 
болниците поради липсата на електроенергия; като има предвид, че на 25 март 
настъпи друго дългосрочно прекъсване на електрозахранването, което потопи 
Каракас и 20 други региона в страната в пълна тъмнина;

Д. като има предвид, че прекъсванията на електрозахранването са се случвали в 
продължение на много години и са пряко следствие от лошото управление, 
липсата на поддръжка и корупцията на незаконния режим на Николас Мадуро;

Е. като има предвид, че през февруари 2019 г. четиричленна делегация на групата на 
Европейската народна партия, официално поканена от Националното събрание и 
временно изпълняващия длъжността президент Хуан Гуайдо, беше експулсирана 
от страната;

Ж. като има предвид, че на 6 март 2019 г. незаконният режим на Мадуро нареди на 
посланика на Германия да напусне страната, като го обвини в „повтарящи се 
актове на намеса във вътрешните работи“; като има предвид, че някои 
чуждестранни и местни журналисти също бяха арестувани, като тяхното медийно 
оборудване беше конфискувано, и те бяха експулсирани след освобождаването 
си;

З. като има предвид, че Хуан Гуайдо назначи Рикардо Хаусман за представител на 
страната в Междуамериканската банка за развитие (IDB) и Американската 
инвестиционна корпорация (IIC);

И. като има предвид, че на 21 март 2019 г. силите за сигурност на Венесуела 
задържаха Роберто Мареро – началника на кабинета на Хуан Гуайдо, и 
насилствено проникнаха в дома на Серхио Вергара, член на Националното 
събрание от щата Тачира, без да зачитат парламентарния му имунитет;

Й. като има предвид, че на 23 януари 2019 г., два самолета на руските 
военновъздушни сили пристигнаха на международно летище „Симон Боливар“ в 
Майкетия, с военно оборудване и най-малко сто войници на борда, и като има 
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предвид, че този вид действия се повтарят през последните месеци;

К. като има предвид, че на 21 март 2019 г. беше произнесена петгодишна присъда за 
лишаване от свобода срещу венесуелския съдия Афюни Мора по обвинения в 
„духовна корупция“; като има предвид, че този съдия вече беше излежал дълга 
присъда в миналото и все още беше под несправедлив домашен арест;

Л. като има предвид, че на 15 март 2019 г. беше съобщено, че Томаш Сурдел, 
кореспондент на полския вестник „Газета виборча“ във Венесуела, е бил брутално 
нападнат, докато е управлявал автомобила си в Каракас, предполагаемо от 
специалните сили на националната полиция на Венесуела;

М. като има предвид, че кубинските полицейски сили и кубинското военно 
разузнаване са стратегически елемент, който позволява да се запази незаконният 
режим на Мадуро;

1. потвърждава признаването на Хуан Гуайдо за законен временен президент на 
Боливарска република Венесуела в съответствие с член 233 от Конституцията на 
Венесуела и отново изразява пълната си подкрепа за Националното събрание, 
което е единственият легитимен демократичен орган на Венесуела; изразява 
пълната си подкрепа за пътната карта на Гуайдо, а именно за слагане на край на 
узурпирането, създаване на национално преходно правителство и провеждане на 
предсрочни президентски избори; приветства факта, че значителна част от 
международната общност и преобладаващото мнозинство от държавите – членки 
на ЕС, признаха легитимността на Гуайдо, и призовава останалите държави 
членки да направят това незабавно;

2. осъжда жестоките репресии и насилието, довели до убийства и жертви; изразява 
своята солидарност с народа на Венесуела и представя своите искрени 
съболезнования на семействата и приятелите на жертвите;

3. отново изразява дълбоката си загриженост относно тежката извънредна 
хуманитарна ситуация, която нанася дълбоки вреди на живота на гражданите на 
Венесуела;

4. отново призовава за пълно признаване като посланици на дипломатическите 
представители, назначени от законния временен президент на Боливарска 
република Венесуела, Хуан Гуайдо, в ЕС и неговите държави членки; приветства 
признаването, от страна на Съвета на гуверньорите на Междуамериканската банка 
за развитие (IDB) и Американската инвестиционна корпорация (IIC), на Рикардо 
Хаусман като гуверньор за Венесуела в тези организации; изразява съжаление във 
връзка със суспендирането на годишното заседание на Съвета на гуверньорите  на 
Междуамериканската банка за развитие  за 2019 г. от страна на неговите китайски 
домакини;

5. осъжда злоупотребите с правоприлагането и бруталните репресии от страна на 
органите за сигурност, които ограничиха влизането на хуманитарната помощ; 
осъжда използването на нередовни въоръжени групи за нападения срещу и 
сплашване на цивилни лица и политици, които са се мобилизирали за 
разпределяне на помощта; подкрепя членовете на венесуелската армия, които са 
отказали да участват в репресии срещу цивилното население по време на кризата 
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и са дезертирали; признава действията на колумбийските органи за защита и 
грижи за тези войници,  лоялни към Конституцията и народа на Венесуела;

6. решително осъжда тормоза, задържането и експулсирането на редица 
журналисти, отразяващи положението във Венесуела; повтаря предишните си 
призиви към незаконния режим на Мадуро да прекрати незабавно своите 
репресии срещу политически лидери, журналисти и членове на опозицията, 
включително лауреата на наградата „Сахаров“ Леополдо Лопес; призовава за 
незабавното и безусловно освобождаване на всички лица, задържани на 
основание, че са роднини на временния президент Хуан Гуайдо или членове на 
неговия екип;

7. осъжда наказателните операции на службите за сигурност на Мадуро и 
задържането на Роберто Мареро – началника на кабинета на временния президент 
Хуан Гуайдо, както и неотдавнашното насилствено влизане в къщата на члена на 
Националното събрание Серхио Вергара; призовава за незабавно освобождаване 
на Мареро; осъжда отвличането на члена на Националното събрание Хуан 
Рекесенс и призовава за неговото незабавно освобождаване;

8. отново заявява позицията си в подкрепа на мирно решение за страната чрез 
свободни, прозрачни и честни президентски избори, основани на определен 
график, справедливи условия за всички участници,  включително неутрален 
Национален избирателен съвет, прозрачност и присъствие на надеждни 
международни наблюдатели;

9. приветства усилията, предприети от страните от Групата от Лима като водещ  
регионален механизъм за намиране на демократично решение на кризата под 
ръководството на Хуан Гуайдо като законен временен президент на Венесуела;

10. привлича вниманието към засилената миграционна криза в целия регион,  
признава положените усилия и проявената солидарност от съседните държави и 
призовава Комисията да продължи сътрудничеството си с тези държави не само 
чрез предоставяне на хуманитарна помощ, но и чрез предоставяне на повече 
ресурси и чрез политиката за развитие;

11. изразява дълбока загриженост във връзка с присъствието на терористични групи и 
организирана престъпност във Венесуела, тяхното разрастване и трансграничната 
им дейност, особено в посока Колумбия, което излага на риск стабилността на 
региона;

12. призовава за допълнителни санкции, насочени срещу незаконните активи на 
държавните органи в чужбина и лицата, отговорни за нарушаване на правата на 
човека и репресии; счита, че органите на ЕС трябва съответно да ограничат 
свободата на движение на тези лица, както и на най-близките им роднини, и да 
замразят техните активи и визи;

13. отбелязва създаването на Международната контактна група и посочва, че не 
трябва да се допуска тя да бъде използвана от незаконния режим на Мадуро като 
стратегия за забавяне на разрешаването на кризата с цел запазване на властта; 
отбелязва липсата на каквито и да било осезаеми резултати, постигнати до 
момента от контактната група, чиято основна цел следва да бъде създаването на 
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условия, които могат да доведат до предсрочни президентски избори и да улеснят 
предоставянето на хуманитарна помощ за посрещане на неотложните нужди на 
населението на Венесуела; призовава Международната контактна група да си 
сътрудничи с Групата от Лима като водещ регионален участник; призовава в тази 
рамка ЕСВД, в сътрудничество с Европейския парламент, да предостави своя 
експертен опит в областта на оказването на съдействие за провеждането на 
избори;

14. призовава държавите членки, върховния представител/заместник-председател и 
държавите от региона да разгледат възможността за провеждане на международна 
донорска конференция с цел предоставяне на широка финансова подкрепа за 
възстановяването и прехода към демокрация;

15. твърдо подкрепя призива на генералния секретар на ООН за независимо и пълно 
разследване относно жертвите, за които се съобщава; припомня ангажимента на 
ЕС за ефективно многостранно сътрудничество в рамките на ООН, за да се 
избегне хуманитарна катастрофа с по-големи последици; отново изразява пълната 
си подкрепа за ролята на Международния наказателен съд в борбата срещу 
безнаказаността и за подвеждането под съдебна отговорност на извършителите на 
насилие и нарушения на правата на човека, както и за започването на разследване 
след досъдебното производство относно престъпленията, извършени от 
незаконния режим на Мадуро, включително някои, които представляват тежки 
престъпления срещу човечеството;

16. осъжда влиянието на кубинския режим във Венесуела, който допринесе, чрез 
своите агенти, за дестабилизиране на демокрацията и засилване на политическите 
репресии срещу венесуелските демократични сили; посочва, че подобна намеса 
би могла да се отрази върху отношенията между ЕС и Куба, включително върху 
Споразумението за политически диалог и сътрудничество между ЕС и Куба;

17. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на 
Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител 
на Съюза по въпросите на външните работи и политиката за сигурност, законния 
временен президент на Републиката и Националното събрание на Боливарска 
република Венесуела, правителствата и парламентите на държавите от Групата от 
Лима, Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея и генералния секретар 
на Организацията на американските държави.


