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B8-0237/2015

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Venecuēlā
(2015/2582(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves Federikas 
Mogerīni runaspersonas paziņojumu par situāciju Venecuēlā,

– ņemot vērā Dienvidamerikas valstu savienības (UNASUR) ģenerālsekretāra, bijušā 
Kolumbijas prezidenta Ernest Samper paziņojumu par situāciju Venecuēlā,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta diskusijas 2015. gada 25. februāra plenārsēdē,

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Venecuēlu,

– ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A. tā kā arvien pieaugošā politiskā polarizācija, ekonomiskā krīze un pārtikas trūkums 
Venecuēlā ir problēmas, kas rada dziļas bažas un nopietni apdraud valsts mierīgai 
nākotnei nepieciešamo stabilitāti;

B. tā kā jebkuras puses vardarbība ir pilnīgi nepieņemams līdzeklis politisko mērķu 
sasniegšanai demokrātiskā valstī; tā kā mēģinājumi vardarbīgi izjaukt valsts 
konstitucionālo kārtību atklāti pārkāpj tiesiskumu;

C. tā kā ievēlētā Karakasas mēra un opozīcijas vadītāja Antonio Ledezma arests un 
aizturēšana, kā arī apgalvojumi par politisko oponentu iebiedēšanu pēdējo nedēļu laikā 
ir satraucoši un vēl vairāk saasina jau tā ļoti saspringto situāciju valstī;

D. tā kā jebkuru arestu, turklāt ievēlēta civildienesta darbinieka arestu var izdarīt tikai 
saskaņā ar skaidri noteiktu tiesisku kārtību un pamatojoties uz pārbaudāmām 
apsūdzībām, un tam jāseko, ja apsūdzības tiek uzturētas, taisnīgai tiesai; tā kā pienācīga 
tiesas procesa principa svarīga sastāvdaļa ir nevainības prezumpcija;

E. tā kā demokrātiska valsts nedrīkst kriminalizēt politiskās opozīcijas vadītājus, un tai 
jāgarantē visu sektoru iesaistīšanās valsts politiskajā dzīvē un cilvēktiesības tiem, kas 
sevi pasludinājuši par opozīcijas daļu, kā to 2015. gada 24. februārī paziņoja 
cilvēktiesību aizsardzības organizācija Human Rights Watch;

F. tā kā apsūdzība par valsts apvērsuma, t.s. „Operación Jericó” gatavošanu ir ļoti smaga 
apsūdzība un tā kā katras valsts kompetentajām iestādēm tas ir jānoskaidro un jāizjauc;

G. tā kā ir ātri un objektīvi jāizmeklē pašreizējās apsūdzības par valsts apvērsuma 
gatavošanu un vainīgie ir jānotiesā, neatkarīgi no viņu politiskās nostājas un pārliecības;

H. tā kā 2014. gada sākumā par līdzīgām ielu nekārtībām tika samaksāta ļoti augsta cena, 
proti, 43 cilvēki tikai nogalināti, no kuriem 33 bija civiliedzīvotāji un 10 – policijas, 
armijas vai citu valsts dienestu pārstāvji, bet 878 cilvēki tika ievainoti, civiliedzīvotāju 
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un drošības dienestu vai citu valsts dienestu pārstāvjiem sadaloties līdzīgās proporcijās;

I. tā kā demonstrāciju laikā 2015. gada 24. februārī Venecuēlas rietumu daļas pilsētā 
Sankristobalā ar šāvienu galvā tika nogalināts četrpadsmit gadus vecs pusaudzis 
Kluivert Roa, kas, pēc viņa tēva teiktā, bija tikai parasts garāmgājējs un nebija ne pret 
valdību, ne par to, un kurš kļuva par pirmo nogalināto personu ar protestiem saistītajā 
vardarbībā kopš Aizsardzības ministrijas janvārī pieņemtās Rezolūcijas Nr. 8610, kurā 
atļauts drošības spēkiem pielietot nāvējošus ieročus publisku demonstrāciju 
pārraudzības laikā;

J. tā kā Dienvidamerikas valstu savienība (UNASUR) kā nozīmīgākā reģionālā 
organizācija, kas ir sekojusi situācijas attīstībai Venecuēlā un paziņojusi, ka uz šo valsti 
nosūtīs Brazīlijas, Kolumbijas un Ekvadoras ārlietu ministru misiju, pēc kuras tiks 
rīkota ārlietu ministru UNASUR ārkārtas sesija,

1. pauž līdzjūtību un solidaritāti visiem nesenās vardarbības un politiskās polarizācijas 
upuriem un viņu ģimenēm, kā arī saistībā ar vardarbību, kas notika pēc 2014. gada 
12. februāra;

2. aicina ātri un objektīvi izmeklēt visas neatrisinātās lietas un jo īpaši Karakasas mēram 
izvirzītās apsūdzības; pieprasa viņu nekavējoties atbrīvot, ja prokuratūra pret viņu 
likumā noteiktajā kārtībā neizvirza oficiālu apsūdzību, un, ja izrādās, ka iespējamās 
apsūdzības ir nepamatotas vai netiek apstiprinātas objektīvā tiesas procesā un pilnībā 
ievērojot tiesiskumu;

3. uzsver, ka vardarbības eskalācija Venecuēlā ir jāaptur un ka ir būtiska politiska 
depolarizācija, politisko satricinājumu izbeigšanās un starpniecība visos aspektos, kas ir 
saistīti ar šobrīd pastāvošo spriedzi, lai panāktu miermīlīgu risinājumu šai valstij un 
visiem tās iedzīvotājiem; 

4. atkārto, ka nav iespējams atrast risinājumu, ja netiek ievērots tiesiskums un 
konstitucionālā kārtība;

5. norāda, ka pēc Kluivert Roa nāves prokuratūra ir izvirzījusi tīšas slepkavības apsūdzību 
policistam, un pieprasa rīkot tiesu saskaņā pienācīgu tiesas procesu; norāda, ka 
Venecuēlas valdības locekļi ir asi nosodījuši šo slepkavību; uzsver, ka publisku 
demonstrāciju apspiešanai drošības spēki nekad nedrīkst izmantot nāvējošus ieročus;

6. pauž uzticību UNASUR ārlietu ministru ciešai sadarbībai un viņu piedāvājumam atklāt 
turpmākus sadarbības kanālus;

7. atzinīgi vērtē UNASUR un Venecuēlas reģionālo partneru starpniecības piedāvājumu; 
pauž uzticību ciešai sadarbībai un konstruktīvam dialogam, kuru jāuzsāk UNASUR 
ārlietu ministriem, un viņu piedāvājumam atklāt turpmākus sadarbības kanālus; atkārtoti 
pauž cerību par miermīlīgu gatavošanos vēlēšanās un to atbilstīgu norisi šogad vēlāk 
Venecuēlā;

8. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / 
Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Padomei, 
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Komisijai, Venecuēlas Bolivāra Republikai un UNASUR sekretariātam.


