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B8-0226/2018 

Resolucija Evropskega parlamenta o predsedniških volitvah v Venezueli 

(2018/2695(RSP)) 

Evropski parlament, 

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

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

podpisnica je Venezuela, 

– ob upoštevanju venezuelske ustave, 

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 13. novembra 2017 in 22. januarja 2018, 

– ob upoštevanju svojih številnih resolucij o 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, z 

dne 8. junija 2016 o razmerah v Venezueli4, z dne 27. aprila 2017 o razmerah v 

Venezueli5, z dne 13. septembra 2017 o političnih odnosih EU z Latinsko Ameriko6 in 

svoje zadnje resolucije z dne 8. februarja 2018 o razmerah v Venezueli7, 

– ob upoštevanju izjave o razmerah v Venezueli, ki jo je 19. aprila 2018 v imenu EU 

podala podpredsednica Komisije/visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in 

varnostno politiko, in sporočila za javnost, ki je bilo objavljeno po tem, ko se 

je 26. aprila 2018 sestala s predsednikom venezuelske narodne skupščine in 

predstavniki glavnih opozicijskih strank, 

– ob upoštevanju izjave tožilke Mednarodnega kazenskega sodišča Fatue Bensuda z dne 

8. februarja 2018, 

– ob upoštevanju izjave skupine, imenovane El Grupo de Lima, z dne 14. februarja 2018,  

– ob upoštevanju izjave Organizacije ameriških držav z dne 20. aprila 2018 o slabšanju 

humanitarnih razmer v Venezueli, 

– ob upoštevanju svoje odločitve, da nagrado Saharova za leto 2017 podeli demokratični 

opoziciji v Venezueli, 

– ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika, 

A. ker je bil v njegovi zadnji resoluciji o razmerah v Venezueli, ki je bila sprejeta februarja 

                                                 
1 UL C 285, 29.8.2017, str. 145. 
2 UL C 294, 12.8.2016, str. 21. 
3 UL C 316, 30.8.2016, str.190. 
4 UL C 86, 6.3.2018, str. 101. 
5 Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0200. 
6 Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0345. 
7 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0041. 
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2018, določen sklop pogojev za priznanje rezultatov naslednjih predsedniških volitev v 

Venezueli, in sicer bodo priznane samo volitve, ki bodo „temeljile na izvedljivem 

volilnem koledarju, bodo dogovorjene v okviru nacionalnega dialoga z vsemi 

ustreznimi subjekti in političnimi strankami, bodo spoštovale enake, poštene in 

pregledne pogoje za udeležbo, vključno z odpravo prepovedi kandidiranja za 

predstavnike opozicije, brez političnih zapornikov in ob zagotovilu, da bo državni 

volilni svet uravnoteženo sestavljen in nepristranski, ter ob ustreznih jamstvih, vključno 

z neodvisnim mednarodnim opazovanjem“; 

B. ker ti pogoji za verodostojne, pregledne in vključujoče volitve niso izpolnjeni, kar se je 

izkazalo med pogovori v Santo Domingu, med katerimi venezuelska vlada in opozicija 

nista dosegli dogovora; ker so mednarodni demokratični organi, vključno z Evropsko 

unijo, zavrnili povabilo, naj se udeležijo tega nelegitimnega volilnega postopka; 

C. ker se stanje na področju človekovih pravic, demokracije in pravne države v Venezueli 

še naprej slabša; ker se Venezuela spopada s politično, družbeno, gospodarsko in 

humanitarno krizo brez primere, zaradi katere umira veliko ljudi; ker sta izvedba 

svobodnih in poštenih volitev z vsemi ustreznimi jamstvi in zagotovitev zadostnega 

časa za pripravo nanje temeljna predpogoja za rešitev številnih težav, s katerimi se 

Venezuela spopada; ker je skoraj dva milijona Venezuelcev pobegnilo iz države; ker 

države gostiteljice pomoč in storitve vse težje zagotavljajo tudi osebam, ki prihajajo na 

novo; 

D. ker so nedavni dogodki v Venezueli povzročili nadaljnjo polarizacijo in poslabšanje 

stanja na področju človekovih pravic, demokracije in pravne države; ker se Venezuela 

spopada s politično, družbeno, gospodarsko in humanitarno krizo brez primere, zaradi 

katere umira veliko ljudi; 

1. je zaskrbljen, da volitve, ki naj bi potekale 20. maja 2018, ne izpolnjujejo meril, kot so 

politični pluralizem, demokracija in pravna država, ki so potrebna, da se zagotovi, da 

bodo izvedene na pošten in verodostojen način; poudarja, da je volitve v nasprotju z 

venezuelsko ustavo razpisala narodna ustavodajna skupščina (organ, ki ga EU ne 

priznava); opozarja, da Evropski parlament v sedanjih okoliščinah ne more priznati 

volitev, ki bodo potekale po nelegitimnem volilnem postopku; 

2. poudarja, da je dosega dogovora med vlado in opozicijo edini način za vzpostavitev 

postopka za politično normalizacijo ter premostitev ogromnih socialnih razlik in hude 

politične krize, ki Venezuelo pesti zadnjih nekaj let; meni, da bi bilo najbolje, če bi 

volitve, ki naj bi potekale 20. maja, preložili ter se nemudoma sestali za okroglo mizo, 

da bi ob sodelovanju vseh političnih strank dosegli dogovor o volilnem postopku, 

datumu in jamstvih, da bo v Venezueli potekal nov, svoboden, pregleden in 

enakopraven volilni postopek; 

3. poziva tako vlado kot opozicijo, naj skupaj z mednarodnimi finančnimi institucijami 

nemudoma sprejmeta načrt za makroekonomsko stabilizacijo za rešitev številnih 

izzivov, s katerimi se država spopada, kot sta humanitarna kriza, ki jo je povzročila 

hiperinflacija, ter pomanjkanje osnovnih dobrin in zdravil; ponovno poziva venezuelsko 

vlado, naj dovoli vstop humanitarne pomoči v državo; 

4. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, 
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podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno 

politiko, vladi in narodni skupščini Bolivarske republike Venezuele, Evro-

latinskoameriški parlamentarni skupščini ter generalnemu sekretarju Organizacije 

ameriških držav. 


