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B8-0318/2018 

Rezolucija Europskog parlamenta o migracijskoj krizi i humanitarnoj situaciji u 

Venezueli i na njezinim granicama 

 (2018/2770(RSP)) 

Europski parlament, 

– uzimajući u obzir službeno putovanje izaslanstva Europskog parlamenta na kolumbijske 

i brazilske granice s Venezuelom od 25. do 30. lipnja 2018. i stanje venezuelskih 

izbjeglica i migranata ondje, 

– uzimajući u obzir posljednje izvješće o Venezueli visokog povjerenika UN-a za ljudska 

prava od 22. lipnja 2018., 

– uzimajući u obzir Smjernicu UNHCR-a o odljevu Venezuelaca iz ožujka 2018., 

– uzimajući u obzir izvješće pučkog pravobranitelja Curaçaa o izbjegličkoj politici iz 

lipnja 2018., 

– uzimajući u obzir Odluku Vijeća Europske unije od 25. lipnja 2018. da se 11 

venezuelskih dužnosnika doda na popis sankcija, 

– uzimajući u obzir Njujoršku deklaraciju o izbjeglicama i migrantima koja je 

jednoglasno usvojena na Općoj skupštini UN-a 19. rujna 2016., 

– uzimajući u obzir članak 3. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, 

 

– uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Venezueli, 

– uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika, 

A. budući da je trenutačna humanitarna i gospodarska kriza u Venezueli dovela do 

nezabilježenog broja migranata, kao i bijega kapitala; 

B. budući da se broj Venezuelaca koji s dokumentima ili bez njih žive u susjednim 

zemljama znatno razlikuje od zemlje do zemlje i ovisno o izvoru, ali je i dalje iznimno 

visok neovisno o izvoru ili zemlji; 

C. budući da je prema izvoru CIA-e „World Fact Book” stopa neto migracije u Venezueli 

2017. godine procijenjena na -1,2 osobe na 1 000 stanovnika; 

D. budući da prihvat venezuelskih migranata predstavlja izazove s obzirom na prijam i 

pristup boravišnim dozvolama i tržištu rada za susjedne zemlje, uključujući 

najudaljenije europske regije kao što su nizozemski teritoriji Aruba, Bonaire i Curaçao, 

pa čak i francuske regije Guadeloupe, Martinique i Gvajanu; budući da i Europa sve 

češće postaje odredište venezuelskih državljana koji odlaze iz zemlje; 

E. budući da se, prema posljednjem izvješću pučkog pravobranitelja Curaçaa iz lipnja 
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2018., sadašnjom politikom deportiranja Venezuelaca koji pristižu u Curaçao brodom ili 

zrakoplovom krši Konvencija o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda; 

F. budući da odgovarajuća politika azila, migracija i prihvata obuhvaća mjere kojima se 

promiče integracija, pristup boravišnim dozvolama i pristup prihvatnim uvjetima kao 

što su kratkoročan smještaj i dugoročno stambeno rješenje, hrana, zdravstvena skrb i 

obrazovanje, te pristup tržištu rada, ne samo u blizini graničnih područja već i u 

gradskim područjima zemalja domaćina; 

G. budući da je Španjolska na trećem mjestu na popisu zemalja koje primaju Venezuelce; 

budući da je, prema najnovijim dostupnim podacima, Španjolska 2017. dodijelila status 

izbjeglice samo 15 Venezuelaca, što je 1 % onih koji su  podnijeli zahtjev; budući da je 

Španjolska zaprimila 10 350 zahtjeva za međunarodnu zaštitu od osoba iz Venezuele, 

ali je 99 % njih odbila; 

H. budući da istodobno Madrid postaje jedno od glavnih odredišta bogatih Venezuelaca 

koji ulažu u nekretnine i poduzeća; 

I. budući da se odluke Vijeća Europske unije o izricanju sankcija venezuelskim 

dužnosnicima moraju nadopuniti brzim i nesloženim postupcima dodjele viza i azila za 

osobe koje napuštaju zemlju u potrazi za sigurnošću na europskim područjima; 

J. budući da su trenutačan stav i politika u suprotnosti sa Smjernicama UNHCR-a o 

odljevu Venezuelaca iz ožujka 2018., u kojima se odredišne i tranzitne zemlje poziva da 

Venezuelcima omoguće siguran i zakonit pristup svojem državnom području te da 

nastave donositi odgovarajuća i pragmatična rješenja usmjerena na zaštitu; 

K. budući da se općenito strahuje da sukobi s obje strane onemogućuju pronalazak rješenja 

kojim bi se stanje stabiliziralo i koje bi dobilo demokratski legitimitet zemlje, dok EU 

ne osigura siguran i zakonit pristup i zaštitu na svojem državnom području za one koji 

bježe iz te zemlje; 

1. uvjeren je da se budućnost Venezuele nalazi u rukama venezuelskog naroda te da se 

rješenje brojnih postojećih kriza i postizanje političke stabilnosti može ostvariti samo 

mirnim pregovorima; 

2. traži od Europske unije da snažno podupre venezuelske susjedne zemlje u njihovim 

naporima da ponude odgovarajući prihvat migrantima i izbjeglicama iz Venezuele, da 

prikladno uzme u obzir sve njihove eventualne zahtjeve za pomoć i da istovremeno 

uspostavi kanale za siguran i zakonit pristup EU-u onima koji traže zaštitu; 

3. skreće pozornost na odluku Vijeća Europske unije da venezuelskim dužnosnicima 

nametne sankcije, a istovremeno konstatira da Španjolska, kao država članica EU-a koja 

trenutačno dobiva većinu zahtjeva Venezuelaca za azil, odbija 99 % tih zahtjeva; traži 

od EU-a i država članica da brzo usklade svoje vanjske politike sa svojim migracijskim 

i izbjegličkim politikama; 

4. toplo preporučuje da Europska unija potraži načine i sredstva kojima bi se osiguralo da 

tijela na otocima EU-a u blizini Venezuele mogu ponuditi dostojanstven prihvat svim 

Venezuelcima koji imigriraju na njihova područja; 
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5. poziva sve aktere u Venezueli i izvan nje da analiziraju sadašnje stanje u zemlji i da 

budu razboriti i strpljivi te se suzdrže od svih nasilnih radnji ili poziva na nasilje, 

pogotovo vojne intervencije, kojima bi se zemlja dodatno destabilizirala i u konačnici 

navela na krivi put; 

6. ponovno poziva na promicanje i uspostavu uistinu trajnog nacionalnog dijaloga svim 

mirnim sredstvima, među ostalim uključivanjem svih relevantnih snaga, kako bi se 

postiglo sporazumno rješenje sukobljenih interesa u Venezueli i kako bi se u duhu 

povjerenja riješili svi sukobi među različitim granama javne vlasti; 

7. iskreno preporučuje da taj politički dijalog dovede do nacionalnog sporazuma o 

ekonomskoj politici kako bi se stanje stabiliziralo; 

8. poziva političke aktere izvan Venezuele da stanje u toj zemlji ne koriste u svoje 

nacionalne političke svrhe; 

9. uvjeren je da je politička i društvena stabilnost Venezuele odlučujući faktor za 

održavanje mira u cijeloj regiji; 

10. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, 

potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu 

politiku, parlamentima i vladama država članica, vladi i državnim tijelima Venezuele te 

Europsko-latinskoameričkoj parlamentarnoj skupštini. 


