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B8-0083/2018 

Resolucija Evropskega parlamenta o Venezueli 

(2018/2559(RSP)) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju izjave visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno 

politiko v imenu EU z dne 26. januarja 2018 o zadnjih dogodkih v Venezueli, 

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Venezueli, 

– ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika, 

A. ker si od decembra 2017 venezuelska vlada in nekateri deli opozicije prizadevajo za 

dialog v Dominikanski republiki v prisotnosti visokih mednarodnih opazovalcev in 

dominikanskega predsednika, da bi našli rešitev za politično krizo v Venezueli; 

B. ker ta čas na istem kraju poteka nov krog pogovorov; 

C. ker nekateri deli opozicijske Platforme za demokratično enotnost (MUD) ne sodelujejo 

pri tem dialogu; 

D. ker bi bilo treba vse pomembne politične odločitve, kot je odločitev za sklic predčasnih 

volitev, sprejeti v okviru nacionalnega dialoga; 

E. ker bi morala udeležba na teh volitvah potekati pod enakimi, poštenimi in preglednimi 

pogoji, pod nadzorom uravnoteženega nacionalnega volilnega sveta (CNE) in z 

zadostnimi zagotovili za vse udeležence, vključno z navzočnostjo neodvisnih 

mednarodnih opazovalcev; 

F. ker je razširjena bojazen, da dinamika nenehnih sporov na obeh straneh onemogoča 

sprejetje rešitve, ki bi umirila razmere in ki bi jo demokratično legitimirala celotna 

država; 

1. je prepričan, da je prihodnost Venezuele v rokah venezuelskega ljudstva in da je 

mogoče rešitev za trenutne krize in doseganje politične stabilnosti najti le z mirnimi 

pogajanji; 

2. pozdravlja dialog, ki poteka v Dominikanski republiki in ki ga gostita predsednik 

Danilo Medina in nekdanji španski predsednik vlade José Luis Rodríguez Zapatero; v 

celoti podpira dosedanja prizadevanja za posredovanje, ob prisotnosti Čila, Nikaragve, 

Bolivije ter Saint Vincenta in Grenadin, ki se nadaljujejo v Caracasu v tednu, ki se 

začne 5. februarja 2018, in izraža upanje, da bodo vsi nacionalni in mednarodni akterji 

podprli ta proces; 

3. je zgrožen zaradi predloga Julia Borgesa, dobitnika nagrade Saharova za svobodo misli 

za leto 2017 iz Evropskega parlamenta in predsednika venezuelskega državnega zbora, 

naj vojska pomaga pri strmoglavljenju vlade, in opozarja, da je nagrada Saharova 

podeljena izključno na podlagi miroljubnih prizadevanj za demokracijo in človekove 
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pravice;  

4. poziva vse akterje v državi in zunaj nje, naj ostanejo razsodni in potrpežljivi in naj se 

vzdržijo nasilnih dejanj in pozivanja k nasilju, kaj šele vojaškega posredovanja, saj bi to 

državo še bolj destabiliziralo in jo na koncu potisnilo v kaos; 

5. ponovno poziva k spodbujanju in vzpostavitvi resnično trajnega nacionalnega dialoga z 

vsemi mirnimi sredstvi, med drugim z udeležbo vseh relevantnih sil, da bo mogoče 

poiskati sporazumno rešitev za nasprotujoče si interese v Venezueli in v duhu zaupanja 

zgladiti morebitne spore med vejami javne oblasti; 

6. močno priporoča, naj bo v ta politični dialog vključen tudi nacionalni dogovor o 

gospodarski politiki za stabilizacijo razmer; 

7. poziva politične akterje zunaj Venezuele, naj razmer v tej državi ne izkoriščajo za 

nacionalne politične namene; 

8. meni, da je politična in socialna stabilnost Venezuele odločilen dejavnik za ohranitev 

miru v celotni regiji; 

9. podpira prizadevanja podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Federice Mogherini 

za zagotovitev politične stabilnosti, pozive k popolnemu spoštovanju ustave ter iskanje 

rešitev za obravnavo nujnih potreb prebivalstva; 

10. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, 

podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno 

politiko, parlamentom in vladam držav članic, vladi in organom Venezuele ter Evro-

latinskoameriški parlamentarni skupščini. 


