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

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Venezuela kohta,

– võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja Catherine Ashtoni pressiesindaja 14. veebruari 2014. aasta avaldust,

– võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, millega Venezuela 
on ühinenud,

– võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

– võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et alates 12. veebruarist 2014 on üliõpilaste eestvedamisel kogu Venezuelas 
toimunud rahumeelsed meeleavaldused, mis on viinud surmava vägivallani, milles on 
hukkunud vähemalt 13 inimest, üle 70 on vigastatud ja sajad inimesed on vahistatud; 
arvestades, et üliõpilaste nõudmistes toodi välja president Maduro valitsuse suutmatus 
lahendada kõrge inflatsiooni, kuritegevuse, mõne põhitoiduaine defitsiidi ning süveneva 
korruptsiooni ja meedia ning demokraatliku opositsiooni hirmutamisega seotud 
probleemid; arvestades, et valitsus on süüdistanud defitsiidis „sabotööre” ja 
„korrumpeerunud kasuminäljas ärimehi”; arvestades, et Venezuela on riik, millel on 
Ladina-Ameerika suurimad energiavarud;

B. arvestades, et poliitilised pinged ja vastandumine Venezuelas süvenevad; arvestades, et 
rahu ja tasakaalukuse säilitamisele kaasaaitamise asemel on Venezuela võimud 
ähvardanud „relvastatud revolutsiooniga”; arvestades, et paljusid rahumeelseid 
kodanikuühiskonna aktiviste, üliõpilasi, ajakirjanikke ja opositsioonipoliitikud 
kiusatakse taga ning vahistatakse;

C. arvestades, et vägivaldsed ja kontrollimatud valitsusmeelsed relvarühmitused on 
Venezuelas pikka aega karistamatult tegutsenud; arvestades, et opositsioon on 
süüdistanud neid rühmitusi vägivalla õhutamises rahumeelsete meeleavalduste ajal, mis 
on põhjustanud surmajuhtumeid ja mitmeid vigastusi; arvestades, et Venezuela valitsus 
ei ole veel neid sündmusi selgitanud;

D. arvestades, et ajakirjandusvabadus on demokraatia ja põhiõiguste austamise seisukohalt 
esmatähtis, kuna selle abil tagatakse vabadus avaldada oma arvamusi ja mõtteid, 
austades nõuetekohaselt vähemuste õigusi, sealhulgas ka poliitiliste 
opositsioonirühmituste õigusi, ning aidatakse kaasata inimeste tegelikule osalemisele 
demokraatiaprotsessides;

1. mõistab hukka vägivallaaktid ja traagilise inimelude kaotuse 12. veebruaril 2014 ja 
sellele järgnenud päevadel toimunud rahumeelsete meeleavalduste ajal ning avaldab 
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siirast kaastunnet ohvrite perekondadele; 

2. väljendab tugevat solidaarsust Venezuela rahvaga ja muret selle üle, et uued protestid 
võivad viia järjekordsete vägivallaaktideni, mis ainult süvendaks lõhet valitsuse ja 
opositsiooni seisukohtade vahel ja polariseeriks veelgi enam Venezuela praegusi 
tundlikke poliitilisi arenguid; kutsub kõikide erakondade ja Venezuela ühiskonna 
kõikide osade esindajaid üles jääma rahulikuks nii tegudes kui ka sõnades; 

3. tuletab Venezuela valitsusele meelde, et sõnavabadus ja õigus osaleda rahumeelsetel 
meeleavaldustel on igas demokraatlikus ühiskonnas põhilised inimõigused, nii nagu on 
sätestatud ka Venezuela põhiseaduses, ning kutsub president Madurot üles täitma 
rahvusvahelisi lepinguid, millega Venezuela on ühinenud, eelkõige Ameerika riikide 
demokraatiahartat ja inimõiguste Ameerika konventsiooni;

4. tuletab Venezuela valitsusele meelde kohustust tagada riigis kõigi kodanike julgeolek, 
olenemata nende poliitilistest vaadetest ja poliitilisest kuuluvusest; väljendab sügavat 
muret üliõpilaste ja opositsioonijuhtide vahistamise pärast ja nõuab nende kohest 
vabastamist;

5. tuletab meelde, et võimude lahususe põhimõtte austamine on demokraatia seisukohalt 
esmase tähtsusega ja ametiasutused ei või kasutada kohtusüsteemi demokraatliku 
opositsiooni poliitilise tagakiusamise ja represseerimise vahendina; kutsub Venezuela 
ametiasutusi üles tühistama opositsioonijuhtidele esitatud põhjendamatud süüdistused ja 
välja antud vahistamismäärused; 

6. kutsub Venezuela ametiasutusi üles koheselt desarmeerima ja laiali saatma 
valitsusmeelsed kontrollimatud relvarühmitused ning tegema lõpu nende 
karistamatusele; nõuab selgitusi seoses surmajuhtumitega, et võtta süüdlased nende 
tegude eest vastutusele; 

7. julgustab kõiki osapooli ja eelkõige Venezuela ametiasutusi pidama rahumeelset 
dialoogi ja kaasama kõik Venezuela ühiskonnarühmad, et määratleda küsimused, kus 
seisukohad on lähedased, ja võimaldada poliitilistel jõududel arutleda riigi ees seisvate 
kõige tõsisemate probleemide üle;

8. väljendab kahetsust meedia ja interneti tsenseerimise ja asjaolu pärast, et juurdepääs 
mõnedele blogidele ja sotsiaalvõrgustikele on piiratud; tuletab meelde, et poliitilise 
pluralismi, sõna- ja arvamusvabaduse austamine ning ajakirjanike ja vaba ja sõltumatu 
meediasektori kaitsmine on demokraatliku poliitilise protsessi põhielemendid; 

9. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Venezuela Bolívari Vabariigi 
valitsusele ja Rahvusassambleele, Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarsele 
assambleele ning Ameerika Riikide Organisatsiooni peasekretärile.


