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

Evropski parlament,

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o razmerah v Venezueli, tudi resolucije z dne 
18. decembra 2014 o preganjanju demokratične opozicije v Venezueli1,

– ob upoštevanju izjave podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje 
zadeve in varnostno politiko,

– ob upoštevanju mnenja delovne skupine OZN o samovoljnih pridržanjih z dne 26. 
avgusta 2014,

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

– ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948,

– ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A. ker je bil 19. februarja 2015 aretiran župan Caracasa Antonio Ledezma, čigar 
pristojnosti je vlada močno zmanjšala na podlagi samovoljnih obtožb o zaroti za 
strmoglavljenje vlade, kar kaže na jasno stopnjevanje represije s strani režima pred 
parlamentarnimi volitvami v drugi polovici leta 2015;

B. ker je na podlagi izjav vodje združenja venezuelskih županov Carlosa Ocariza 33 od 78 
županov iz opozicijskih vrst, ki so bili izvoljeni od decembra 2012, v kazenskem 
postopku;

C. ker obstajajo poročila o okrutnem ravnanju z Leopoldom Lópezom in drugimi zaprtimi 
opozicijskimi vodji in študenti, ki so sodelovali v lanskoletnih protestih, kar je 
nedopustno;

D. ker je delovna skupina OZN za samovoljna pridržanja 8. oktobra 2014 ocenila, da je 
Leopoldo López priprt nezakonito, samovoljno in iz političnih razlogov, ter pozvala k 
njegovi izpustitvi in izpustitvi vseh, ki so še samovoljno priprti; ker je 20. oktobra 2014 
visoki komisar OZN za človekove pravice Zeid Ra’ad Al Hussein odločno pozval vlado 
Venezuele, naj zagotovi, da bodo vsi sodni postopki v skladu z mednarodnimi standardi 
poštenega sojenja;

E. ker je 24. februarja 2015 najstnika Kluiverta Roo policija brutalno ustrelila, medtem ko 
je sodeloval na študentskih protestih proti pogubni politiki skorumpirane vlade, katere 
posledica je pomanjkanje hrane in zdravil, vrtoglava inflacija in rekordno visoka raven 
kriminala in nesigurnosti;

1 Sprejeta besedila, P8_TA(2014)0106.
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F. ker je celo običajnim državljanom, ki so znani kot nasprotniki režima, zaprta pot do 
služb v javnem sektorju ali do vladnih olajšav;

1. obsoja stalno nasilje in ustrahovanje, ki ga vladne sile izvajajo nad političnimi 
nasprotniki in študentskimi vodji, ki so preganjani in priprti, ter poziva k njihovi 
takojšnji izpustitvi;

2. obsoja uboj Kluiverta Roe iz San Cristóbala ter izraža sožalje njegovi družini in 
družinam drugih šestih žrtev med študenti;

3. poudarja, da sta za zagotavljanje političnih pravic in popolno spoštovanje načela 
domneve nedolžnosti in poštenega sojenja pomembna demokracija in delitev oblasti, ter 
obžaluje dejstvo, da izvršna oblast v Venezueli vodi, usmerja in ima popolni nadzor nad 
pristojnostmi države;

4. poziva venezuelske oblasti, naj nemudoma razorožijo in razpustijo nenadzorovana 
oborožena provladna združenja in skupine ter odpravijo njihovo nekaznovanost;

5. poziva venezuelske oblasti, naj z venezuelsko družbo vzpostavijo miroljuben dialog o 
najhujših problemih, s katerimi se sooča država, naj ohranjajo temeljne človekove 
pravice, izboljšajo restriktivno okolje za medije in omogočijo izvedbo predvidenih 
volitev na pošten in pregleden način;

6. spodbuja regionalne partnerje Venezuele, kot sta Zveza južnoameriških držav in 
Organizacija ameriških držav, naj prispevajo k lažjemu dialogu;

7. želi spomniti na svojo zahtevo, da Evropski parlament čim prej pošlje v Venezuelo ad 
hoc delegacijo, ki naj oceni razmere v državi in vzpostavi dialog z vsemi sprtimi 
stranmi;

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


