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Resolucija Evropskega parlamentao razmerah v Venezueli
(2015/2582(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju svojih resolucij o razmerah v Venezueli, zlasti resolucije z dne 27. 
februarja 2014 o političnih razmerah v Venezueli in resolucije z dne 18. decembra 2014 
o preganjanju demokratične opozicije v Venezueli,

– ob upoštevanju izjave visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno 
politiko o odvzemu prostosti županu Caracasa Antoniu Ledezme in razmerah v 
Venezueli,

– ob upoštevanju mnenja delovne skupine o samovoljnih pridržanjih odbora generalne 
skupščine Združenih narodov za človekove pravice z dne 26. avgusta 2014,

– ob upoštevanju izjave visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice z 
dne 20. oktobra 2014 o pridržanju demonstrantov in politikov v Venezueli,

– ob upoštevanju Mednarodnega pakta o političnih in državljanskih pravicah, katerega 
podpisnica je Venezuela,

– ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A. ker je 19. februarja 2015 skupina težko oboroženih pripadnikov obveščevalnih služb 
Venezuele nasilno vdrla v pisarne mestne hiše v Caracasu in brez posredovanja naloga 
za hišno preiskavo na silo odpeljala župana Antonia Ledezmo, ki je od takrat pridržan v 
vojaškem zaporu, obtožen zarotništva in zarotniškega sodelovanja, to pa sta zločina, ki 
se v Venezueli kaznujeta s strogo zaporno kaznijo;

B. ker je predsednik Nicolas Maduro na nacionalni radio televiziji izjavil, da so preprečili 
izvršitev domnevnega načrta destabilizacije njegove vlade z domnevnim državnim 
udarom, v katerem naj bi bili udeleženi voditelji združenja demokratične enotnosti 
(Mesa de la Unidad Democrática), poslanca María Corina Machado in Julio Borges ter 
župan Caracasa Antonio Ledezma; ker se je omenjene voditelje opozicije povezovalo z 
načrtovanjem umora Leopolda Lopeza, ki je tudi član opozicije in je pridržan že več kot 
leto dni v vojaškem zaporu;

C. ker so voditelje demokratične opozicije že v preteklosti večkrat in brez dokazov obtožili 
sodelovanja pri domnevnem načrtovanju destabilizacije in državnih udarov, kar je 
privedlo do neizprosnega političnega preganjanja, odvzema parlamentarne imunitete 
(kot v primeru poslanke Machado, odvzeti pa se jo namerava tudi poslancu Borgesu), 
groženj, zmerjanja, fizičnih napadov, kot na primer aprila 2013 v prostorih parlamenta 
na poslanca Marío Corino Machado in Julia Borgesa vpričo brezbrižnega predsednika 
narodne skupščine Diosdada Cabello;

D. ker je predsednik Maduro prav tako izjavil, da obstajajo domnevne tuje zarote, načrti za 
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destabilizacijo in poskusi atentatov, o katerih so večkrat poročali iz izvršilne veje 
oblasti, najverjetneje, da bi preusmerili pozornost z dejanskih težav resne politične, 
gospodarske in družbene krize v Venezueli;

E. ker prihaja do groženj zoper domače in tuje podjetnike in medije, opozoril in 
poniževanj, namenjenih tujim vladam in mednarodnim organizacijam, ki so izrazile 
svojo zaskrbljenost ter opozorile na nevarnosti politične krize v Venezueli in na 
obdolžitev tistih, ki zagovarjajo mirne, demokratične, ustavne in volilne spremembe v 
državi;

F. ker je bila z resolucijo št. 8610 ministrstva za obrambo v Venezueli, objavljeno v 
Uradnem listu dne 27. januarja 2015, omogočena uporaba smrtno nevarne sile s strelnim 
orožjem ali z drugim smrtno nevarnim orožjem kot zadnja možnost, da bi preprečili 
nemire, podprli zakonito sestavljeno vlado in nemudoma preprečili vsakršen napad s 
potrebnimi sredstvi;

G. ker je pripadnik bolivarske državne policije v bližini Katoliške univerze v Tachiri med 
demonstracijami proti vladi hladnokrvno umoril 14-letnega dijaka Kluiverta Roo, ki je 
postal prva smrtna žrtev, odkar je Nicolás Maduro dovolil uporabo strelnega orožja za 
zatiranje protestov;

H. ker naj bi letos izvedli parlamentarne volitve za sestavo nove narodne skupščine 
Bolivarske republike Venezuele;

I. ker je Leopoldo López, ki je bil samovoljno pridržan 18. februarja 2014 in obtožen 
zarote, hujskanja k nasilnim protestom, požiga in poškodovanja lastnine, še vedno v 
zaporu po več kot enem letu; ker je bil od pridržanja žrtev fizičnega in psihološkega 
mučenja, v zadnjih mesecih pa je vse pogosteje tudi v samici, prav tako pa sta še vedno 
pridržana in v samici opozicijska župana Daniel Ceballos in Vicencio Scarano, ker nista 
zaustavila protestov in civilnih uporov v svojih mestih, zaradi česar sta obsojena na več 
let zapora; kar so bili zoper poslance Juana Carlosa Caldero, Ismaela Garcío in Richarda 
Marda sproženi preiskava in sodni postopki, da bi se jim prekinil mandat in bi bili 
izključeni iz kongresa; 

J. ker je v pripombah iz poročila odbora Združenih narodov proti mučenju o Bolivarski 
republiki Venezueli izrecno navedena zaskrbljenost zaradi splošno razširjene 
nekaznovanosti, mučenja in poniževanja političnih zapornikov, pretirane uporabe sile, 
sprejemanja dejanj oboroženih provladnih skupin in sodelovanja z njimi, samovoljnih 
pridržanj ter pomanjkanja temeljnih postopkovnih jamstev; ker se v tem poročilu poziva 
k takojšnji izpustitvi vseh, ki so samovoljno pridržani, tudi Leopolda Lópeza in Daniela 
Ceballosa, ki sta bila prijeta zaradi uveljavljanja svoje pravice do izražanja in mirnega 
protesta, poleg tega pa izraža zaskrbljenost zaradi napadov na novinarje in zagovornike 
človekovih pravic, zunajsodnih pobojev in popolnoma odvisnega sodstva;

K. ker je generalni sekretar Organizacije ameriških držav pozval k izpustitvi župana 
Ledezme in ostalih, ki so zaprti zaradi sodelovanja pri protestih v lanskem letu; ker je 
Medameriška komisija za človekove pravice izrazila resno zaskrbljenost zaradi stanja na 
področju svobode združevanja in izražanja v Venezueli;
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L. ker je sodstvo v celoti in popolnoma podrejeno zahtevam in navodilom sedanje vlade v 
Venezueli in ker ni mogoče pričakovati, da bi v tem sodnem sistemu v primerih obtožb 
zoper opozicijske voditelje izvedli nepristranske preiskave in izdali poštene sodbe; 

M. ker lahko samo spoštovanje temeljnih pravic in svoboščin ter konstruktiven in spoštljiv 
dialog v duhu strpnosti pomagata državi, da se reši iz te težke krize in premaga težave, 
ki jo čakajo v prihodnosti;

N. ker sta aprila 2014 vlada in opozicija v zvezi s protesti začeli pogajanja, imenovana 
okrogla miza dialoga (Mesa de Diálogo), a sta jih žal mesec pozneje prekinili, ne da bi 
kaj dosegli;

O. ker je Venezuela država z največjimi zalogami energije v Latinski Ameriki; ker 
prebivalci Venezuele trpijo hudo pomanjkanje osnovnih dobrin, cene živil so se 
podvojile, količine živil pa se vse bolj omejujejo; ker so cene nafte občutno padle, kar 
še prispeva h gospodarski recesiji in ogroža šibko in od nafte odvisno gospodarstvo 
države; ker vlada Venezuele močno cenzurira ter ustrahuje in nadleguje vse, ki želijo 
poročati o resnosti gospodarske in socialne krize;

1. ponovno izraža svojo resno zaskrbljenost zaradi vse slabših razmer v Venezueli; obsoja 
pridržanje v zaporu župana Antonia Ledezme, poskus odvzema imunitete poslancu Juliu 
Borgesu ter preganjanje študentov in drugih vodij, ki nasprotujejo vladi; poziva k 
takojšnji izpustitvi župana Caracasa in ostalih oseb, ki so samovoljno pridržane, kakor 
so pozvale tudi različne mednarodne organizacije in organi Združenih narodov;

2. odločno obsoja umor mladega dijaka Kluvierta Roe iz San Cristóbala in drugih šest 
dijakov; izraža iskreno sožalje sorodnikom in prijateljem žrtev ter zahteva, naj se 
odgovorne za zločine privede pred sodišča, pri čemer naj nihče ne ostane nekaznovan; 
poziva vlado Venezuele, naj preneha politično preganjati in zatirati predstavnike 
demokratične opozicije, kršiti svobodo izražanja in protesta ter preneha izvajati 
medijsko cenzuro;

3. opozarja na vedno slabše demokratično sobivanje, ozračje političnega nasilja, kršitve 
temeljnih pravic velikega dela družbe Venezuele in vse bolj avtoritarno obliko vlade, 
zaradi česar vlada v Venezueli nevzdržna politična napetost, ki je še toliko večja zaradi 
tega, ker naj bi se letos izvedle parlamentarne volitve; glede tega opozarja na manevre, 
ki bi lahko povzročili ozračje napetosti in nazadovanja ter bi bili namenjeni 
diskreditaciji in prepovedi demokratične opozicije in/ali preklicu volitev;

4. spodbuja vse strani, naj s podporo in posredovanjem regionalnih organov začnejo 
miroljuben dialog, ki bi zajel vse sloje venezuelske družbe, da bi opredelili skupne 
točke in političnim akterjem omogočili razpravo o najresnejših težavah, s katerimi se 
sooča država; poziva vse vpletene strani, naj se izognejo stopnjevanju nasilja, 
venezuelsko vlado pa spominja, da konstruktivnega dialoga ne more biti, dokler so 
voditelji opozicije samovoljno pridržani v zaporu;

5. venezuelsko vlado spominja, da je odgovorna za zagotovitev skladnosti vseh sodnih 
postopkov z mednarodnimi standardi; ponovno poudarja, da je spoštovanje načela 
delitve oblasti temelj demokracije in da oblast ne sme uporabljati pravosodja kot 
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sredstva za politični pregon in zatiranje demokratične opozicije; poziva venezuelske 
organe, naj umaknejo neutemeljene obtožbe in naloge za prijetje politikov opozicije ter 
zagotovijo varnost vsem državljanom, ne glede na njihova politična stališča ali 
pripadnost;

6. poziva venezuelsko vlado, naj spoštuje svojo ustavo in mednarodne obveznosti v zvezi 
z neodvisnostjo sodstva, pravico do svobodnega izražanja, združevanja in mirnega 
zbiranja ter političnim pluralizmom, saj so to temelji demokracije, prav tako pa naj 
zagotovi, da ne bo nihče kaznovan zaradi uveljavljanja pravice do mirnega zbiranja in 
svobodnega izražanja;

7. poziva venezuelsko vlado, naj spoštuje človekove pravice in izvede učinkovite 
preiskave v zvezi z domnevnimi kršitvami teh pravic, poleg tega pa naj ustvari okolje, v 
katerem bodo zagovorniki človekovih pravic in neodvisne nevladne organizacije lahko 
opravljali svoje legitimno delo na področju uveljavljanja človekovih pravic in 
demokracije;

8. ponovno poziva Evropsko službo za zunanje delovanje in delegacijo EU v Caracasu, pa 
tudi delegacije držav članic naj pozorno spremljajo preiskave in sodna zaslišanja 
voditeljev opozicije;

9. ponavlja svoj poziv, ki do sedaj ni bil uslišan, naj podpredsednica Komisije/visoka 
predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Federica Mogherini pozove 
k takojšnji izpustitvi voditeljev opozicije in drugih samovoljno pridržanih oseb;

10. vztraja pri svoji zahtevi, naj Venezuelo čim prej obišče ad hoc delegacija Evropskega 
parlamenta, da bi ocenila razmere v državi in stopila v dialog z vsemi stranmi v 
konfliktu;

11. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, visoki 
predstavnici za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladi in nacionalni skupščini 
Bolivarske republike Venezuele, Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini ter 
generalnemu sekretarju Organizacije ameriških držav.


