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B8-0274/2017 

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Venezueli 

(2017/2651(RSP)) 

Evropski parlament, 

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

– ob upoštevanju medameriške demokratične listine, sprejete 11. septembra 2001, 

– ob upoštevanju venezuelske ustave, zlasti členov 72 in 233, 

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o razmerah v Venezueli, zlasti tistih z dne 

27. februarja 2014 o razmerah v Venezueli1, z dne 18. decembra 2014 o preganjanju 

demokratične opozicije v Venezueli2, z dne 12. marca 2015 o razmerah v Venezueli3 in 

z dne 8. junija 2016 o razmerah v Venezueli4, 

– ob upoštevanju izjave tiskovne predstavnice Evropske službe za zunanje delovanje z 

dne 5. januarja 2016 o začetku delovanja nove nacionalne skupščine Venezuele, 

– ob upoštevanju sporočila Mercosurja z dne 2. decembra 2016 o izključitvi Venezuele, 

– ob upoštevanju izjave tiskovne predstavnice Evropske službe za zunanje delovanje z 

dne 30. marca 2017 o nedavnih dogodkih v Venezueli, 

– ob upoštevanju sporočila Organizacije civilne družbe z dne 10. februarja 2017 v zvezi z 

nedavnimi ukrepi nacionalnega volilnega sveta, 

– ob upoštevanju poročila z dne 14. marca 2017 o razmerah v Venezueli, ki ga je pripravil 

generalni sekretar Organizacije ameriških držav Luis Almagro, 

– ob upoštevanju poročila združenja Acceso a la Justicia iz julija 2016 z naslovom 

Informe sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos por parte de los magistrados 

del Tribunal Supremo de Justicia (Poročilo o spoštovanju zahtev sodnikov vrhovnega 

sodišča), 

– ob upoštevanju skupne izjave venezuelske vlade in opozicije z dne 12. novembra 2016 z 

naslovom Convivir en Paz (Sobivanje v miru), 

– ob upoštevanju izjave držav članic Mercosurja z dne 1. aprila 2017 o Bolivarski 

republiki Venezueli, 

– ob upoštevanju izjave Parlamentarcev za globalno ukrepanje z dne 21. maja 2017 o 

razmerah v Venezueli, 

                                                 
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0176. 
2 Sprejeta besedila, P8_TA(2014)0106. 
3 Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0080. 
4 Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0269. 
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– ob upoštevanju izjave visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice z 

dne 31. marca 2017 z naslovom Keeping open democratic spaces is essential to ensure 

that human rights are protected (Odprt demokratični prostor je bistvenega pomena za 

zagotovitev zaščite človekovih pravic), 

– ob upoštevanju skupne izjave večine članov Zveze južnoameriških držav z dne 

31. marca 2017 o obsodbi odločitve venezuelskega vrhovnega sodišča, da prevzame 

zakonodajne pristojnosti, 

– ob upoštevanju izjave 14 držav članic Organizacije ameriških držav z dne 23. marca 

2017 o razmerah v Venezueli, 

– ob upoštevanju resolucije stalnega sveta Organizacije ameriških držav z dne 

3. aprila 2017 o nedavnih dogodkih v Venezueli, 

– ob upoštevanju izjave tiskovne predstavnice Evropske službe za zunanje delovanje z 

dne 10. aprila 2017, 

– ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika, 

A. ker je 6. aprila 2017 generalni revizor Bolivarske republike Venezuele kaznoval 

Henriqueja Caprilesa Radonskija, guvernerja zvezne države Miranda in dvakratnega 

kandidata na predsedniških volitvah, in mu prepovedal opravljanje javnih funkcij za 15 

let; 

B. ker je vrhovno sodišče 29. marca 2017 z odločitvama št. 155 in št. 156 odvzelo 

parlamentarno imuniteto trem opozicijskim poslancem in preneslo pristojnosti 

nacionalne skupščine na ustavni kabinet vrhovnega sodišča; ker je generalna državna 

pravobranilka izrazila zaskrbljenost zaradi kršitve ustavnega reda, ki izhaja iz teh 

odločitev; ker je vrhovno sodišče 1. aprila izdalo novo odločitev za obnovitev pooblastil 

nacionalne skupščine; 

C. ker je 3. aprila 2017 17 od 21 držav stalnega sveta Organizacije ameriških držav 

sprejelo resolucijo o Venezueli, v katerih so izrazile resno zaskrbljenost zaradi 

neustavne spremembe demokratičnega reda v Bolivarski republiki Venezueli ter izrazile 

svojo stalno podporo za dialog in pogajanja, ki bi lahko pripomogla k mirni obnovitvi 

demokratičnega reda; 

D. ker regionalne volitve niso bile razpisane pred 16. decembrom 2016 in ker je prišlo do 

prekinitve zbiranja podpisov še preden je bil dosežen 20-odstotni prag, potreben za sklic 

referenduma o preklicu predsedniškega mandata, kar predstavlja izredno nazadovanje 

političnih pravic venezuelskega ljudstva in škodi volilni integriteti države; 

E. ker se je dialog med venezuelsko vlado in opozicijo pod okriljem Zveze južnoameriških 

držav začel v prvi polovici leta 2016, pri čemer so sodelovali trije nekdanji predsedniki; 

ker dialog še vedno poteka, vendar še ni obrodil oprijemljivih rezultatov; ker so v 

zadnjih nekaj dneh nekatere države v regiji izrazile željo, da olajšajo postopek mediacije 

v Venezueli in s tem ustvarijo možnosti za uspeh; 

F. ker je vlada napovedala povečanje civilne milice na 500.000 pripadnikov in njeno 
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oboroževanje; ker so Združeni narodi obsodili pobudo in navedli, da se bodo s tem zgolj 

zaostrile napetosti v državi; 

G. ker potekajo množične migracije, številni Venezuelci pa bežijo iz države; 

1. ponovno izraža globoko zaskrbljenost zaradi resnega slabšanja razmer na področju 

demokracije, človekovih pravic ter socialno-ekonomskih razmer v Venezueli, kjer vse 

bolj prevladuje ozračje politične in socialne nestabilnosti; 

2. želi spomniti, da je delitev oblasti in medsebojno nevmešavanje enako legitimnih 

oblasti bistveno načelo demokratičnih držav in pravne države; 

3. je seznanjen, da je vrhovno sodišče izdalo dve odločitvi o preklicu svoje prvotne 

odločbe o prenosu pooblastil nacionalne skupščine na ustavni kabinet vrhovnega 

sodišča in za odvzem parlamentarne imunitete poslancev; 

4. poziva izvršno in zakonodajno oblast, naj skupaj in takoj ter v skladu s svojimi 

obveznostmi odpravita pomanjkljivosti v zvezi s stanjem človekovih pravic, kot sta 

dostop do hrane in zdravstvenih storitev; prosi ju, naj ublažita svoje ukrepe in zbereta 

politično voljo za ponovno vzpostavitev dialoga, ki je edini način za dosego miroljubne 

in sporazumne rešitve sedanje krize; 

5. ugotavlja, da bi dogovor med vlado in opozicijo lahko predstavljal rešitev 

institucionalnih in političnih težav, s katerimi se sooča Venezuela; poudarja, da bi to 

morali storiti legitimnimi predstavniki Venezuelcev; 

6. poziva mednarodno skupnost in zlasti podpredsednico/visoko predstavnico Unije za 

zunanje zadeve in varnostno politiko, naj spodbujata dialog in posredujeta med dvema 

venezuelskima političnima in institucionalnima predstavništvoma, da bi se dosegel 

dogovor, ki mora obravnavati naslednje točke: 

a. izpustitev političnih predstavnikov, ki so bili v tej državi zaprti v zadnjih letih 

zaradi političnega prepričanja ali zaradi težav z javnim redom in mirom; 

b. časovni razpored za lokalne in guvernerske volitve, ki so bile načrtovane za leto 

2016, in obvezno izvedbo predsedniških volitev, pri katerih se nikomur ne sme 

prepovedati, da kandidira, oziroma se ga pri tem ne ovira, ter se vsakomur 

omogoči, da izvaja kampanjo popolnoma svobodno in ima enake pravice; 

c. polno spoštovanje demokratičnih pristojnosti nacionalne skupščine in zagotovilo, 

da se njene zakonite dejavnosti ne postavljajo pod vprašaj, omejujejo ali kršijo; 

7. poziva vlade držav Latinske Amerike in zlasti mednarodne organizacije v tej regiji, naj 

spodbujajo to mednarodno mediacijo in prevzamejo vodilno vlogo pri prizadevanjih za 

dialog ter mirno in demokratično rešitev konflikta v Venezueli; poziva 

podpredsednico/visoko predstavnico, naj spodbuja tovrstno mediacijo v sodelovanju z 

mednarodno skupnostjo; 

8. poziva podpredsednico/visoko predstavnico, naj v primeru neuspešne mediacije zaradi 

pomanjkanja politične volje venezuelske vlade oziroma, če ta zatira svobodo ali krši 
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načelo delitve oblasti, načelo demokracije ali načelo pravne države, aktivno preuči 

druge ukrepe, ki bi jih EU lahko sprejela za doseganje demokratične stabilnosti in 

spoštovanje ustavnih vrednot v Venezueli; 

9. poziva oblasti, naj končajo nasilne represije nad protestniki ter civilnim podpornikom 

političnih skupin, zlasti tistim, ki delujejo v imenu vlade, onemogočijo dostop do 

orožja; ponovno poziva vlado, naj spoštuje in zagotavlja ustavno pravico do mirnih 

demonstracij; hkrati pa poziva tudi opozicijske voditelje, naj svoja pooblastila izvajajo 

odgovorno; poziva venezuelske oblasti, naj v okviru venezuelske ustave zagotavljajo 

varnost in svobodno uveljavljanje pravic za vse državljane, zlasti zagovornike 

človekovih pravic, novinarje, politične aktiviste in člane neodvisnih nevladnih 

organizacij; 

10. je zaskrbljen zaradi prejetih informacij, na podlagi katerih, naj bi venezuelska vlada 

povečevala število oborožene civilne milice; poziva vlado, naj te ukrepe zaustavi in se 

obveže, da jih tudi v prihodnje ne bo izvajala, saj bi ustvarili zelo nasilen in nevaren 

precedens; 

11. poziva evropske vlade, naj kar se da velikodušno in hitro obravnavajo vloge državljanov 

Venezuele za prebivanje v EU; 

12. ponavlja zahtevo, da Venezuelo čim prej obišče delegacija Evropskega parlamenta, da 

bi vzpostavila dialog z vsemi stranmi v konfliktu; 

13. 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 in generalnemu sekretarju Organizacije 

ameriških držav. 

 


