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Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Venezuelas
(2014/2600(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone olukorra kohta Venezuelas, eelkõige 24. 
mai 2007. aasta resolutsiooni telekanali Radio Caracas TV juhtumi kohta Venezuelas, 
23. oktoobri 2008. aasta resolutsiooni valimisõiguse äravõtmise juhtumite kohta 
Venezuelas, 7. mai 2009. aasta resolutsiooni Manuel Rosalese juhtumi kohta 
Venezuelas, 11. veebruari 2010. aasta resolutsiooni Venezuela kohta, 8. juuli 2010. 
aasta resolutsiooni Venezuela, eelkõige Maria Lourdes Afiuni juhtumi kohta ning 24. 
mai 2012. aasta resolutsiooni Venezuela võimaliku väljaastumise kohta Ameerika 
Inimõiguste Komisjonist,

– võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja avaldust,

– võttes arvesse Costa Rica endise presidendi ja Nobeli rahupreemia laureaadi Oscar 
Ariasi avaldust praeguse poliitilise olukorra kohta Venezuelas,

– võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades viimaste nädalate jooksul Venezuelas toimunud arvukaid 
protestimeeleavaldusi, mis lõppesid 12. veebruaril toimunud üliõpilaste meelavalduse 
vägivaldse laialiajamisega, mille käigus kolm inimest hukkus, üle 70 sai vigastada ja 
mitusada üliõpilast vahistati;

B. arvestades, et viimaste päevade jooksul ei ole meeleavaldajate arv vähenenud, vaid 
hoopis kasvanud, ning ametivõimude ja ebaseaduslike relvarühmituste toimepandud 
brutaalse mahasurumistegevuse tagajärjel kasvab hukkunute, vigastatute ja vahistatute 
arv;

C. arvestades, et selle protestimeeleavalduste laine on esile kutsunud Venezuela üha 
autoritaarsem riigikord, demokraatliku süsteemi nõrgenemine, kodanike julgeoleku 
ulatuslik puudumine, üldine korruptsioon, demokraatliku opositsiooni, 
kodanikuühiskonna ja trükimeedia esindajate tagakiusamine ja hirmutamine, 
audiovisuaalsete teabevahendite tsenseerimine ja monopol koos suure elukalliduse, 
tohutu inflatsiooni ja esmatarbekaupade tarnehäiretega, ning seda riigis, kelle käes on 
maailma kõige suuremad naftavarud;

D. arvestades, et rahu taastamise ja pingete leevendamise asemel on riigi ametivõimud 
hoopis ähvardanud läbi viia relvastatud revolutsiooni ning andnud korraldusi 
demokraatliku opositsiooni oluliste juhtide vahistamiseks ja neid täide viinud või 
hoiatusi teinud, süüdistades kõnealuseid isikuid mitmetes kuritegudes ning 
meeleavalduste algatamises, et väidetavalt korraldada riigipöördekatse;
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E. arvestades, et Venezuela põhiseadus tagab kodanike rahumeelse kogunemise, ühinemise 
ja meeleavaldamise õiguse; arvestades, et riigiasutused peavad kaitsma oma kodanike 
põhiõigusi ning tagama nende julgeoleku ja elu ilma neid õigusi piiramata;

F. arvestades, et Venezuelas tegutsevad pikemat aega täiesti karistamatult valitsusmeelsed 
vägivaldsed ja kontrollimatud relvarühmitused ning nende meeleavaldustel 
kohalviibimise või sinna ilmumise tõttu on viimastel päevadel puhkenud mitmed 
vägivaldsed kokkupõrked, mille tagajärjel on olnud hukkunuid ja palju vigastatuid, ning 
arvestades, et valitsus ei ole neid juhtumeid selgitanud;

1. mõistab sügavalt hukka inimelude kaotuse, avaldab kaastunnet ohvrite perekondadele 
ning kutsub üles käituma rahulikult, mõõdukalt ja mõistlikult;

2. on kategooriliselt vastu vägivalla kasutamisele poliitiliste lahkarvamuste lahendamisel 
ning väljendab muret kodanike julgeoleku ulatusliku puudumise ja polariseerumise, 
vägivalla ja tagakiusamise pärast Venezuela poliitilises elus;

3. nõuab pingelise õhkkonna leevendamist ja poliitilise vägivalla lõpetamist; on 
seisukohal, et riigiasutused peavad tagama oma kodanike õigused ja julgeoleku;

4. kutsub Venezuela valitsust üles austama kodanike õigust sõnavabadusele ja õigust 
rahumeelselt meelt avaldada, mis on põhiseadusega tagatud õigused;

5. rõhutab, et sõna-, teabe- ja arvamusvabaduse põhimõtte range järgimine on iga 
demokraatliku ühiskonna põhialus ning on seega vastu Venezuela ametivõimude 
katsetele tsenseerida omamaist ja rahvusvahelist meediat ning piirata teabevabadust; 
mõistab hukka ahistamise, mida on kogenud paljud trükimeedia väljaanded, 
audiovisuaalmeediakanal NTN24 ja hispaaniakeelne CNN, ning on seisukohal, et 
selline toimimine on vastuolus Venezuela põhiseadusega ja Venezuela Bolívari 
Vabariigi võetud kohustustega;

6. nõuab, et valitsusasutused teeksid valitsusmeelsed kontrollimatult tegutsevad 
relvarühmitused viivitamata relvituks ja saadaksid need laiali, lõpetaksid 
relvarühmituste karistamatuse ja nõuaksid selgitusi surmajuhtumite osas, et tegude 
toimepanijad vastutusele võtta;

7. nõuab kõikide viimastel nädalatel toimunud meeleavalduste käigus vahistatud 
üliõpilaste vabastamist;

8. tuletab meelde, et võimude lahususe põhimõtte range järgimine on demokraatia alus, et 
kohtuvõim on kodanike teenistuses ja et ametivõimud ei tohi seda kasutada 
demokraatliku opositsiooni poliitilise tagakiusamise ja mahasurumise vahendina; nõuab 
sellega seoses, et poliitiliste tõekspidamiste tõttu kinnipeetavate opositsiooni liikmete 
vastu suunatud alusetud süüdistused tühistaks ja oluliste opositsioonijuhtide vastu 
süüdistuste esitamine lõpetataks;

9. tuletab meelde, et pluralismi ning poliitiliste vaadete, arvamuste ja väljenduste 
mitmekesisuse austamine on hästitoimiva demokraatia seisukohast otsustavalt tähtis; 
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juhib tähelepanu asjaolule, et demokraatia hõlmab palju enamat kui lihtsalt valimiste 
korraldamine;

10. rõhutab, et Venezuela valitsusel on põhikohustus järgida rahvusvahelisi lepinguid ja 
konventsioone, mille osaline ta on, sealhulgas Ameerika Riikide Organisatsiooni 
demokraatiahartat ja inimõiguste Ameerika konventsiooni;

11. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele 
esindajale, Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarse assamblee kaaspresidendile, 
Ameerika Riikide Organisatsiooni peasekretariaadile, Venezuela Bolívari Vabariigi 
valitsusele ja parlamendile ning Venezuela demokraatliku ühtsuse ümarlaua 
sekretariaadile.


