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B8-0502/2018 

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Venezueli 

(2018/2891(RSP)) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju svojih prejšnjih 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 8. februarja 2018 o razmerah v Venezueli6, z dne 3. maja 2018 o 

volitvah v Venezueli7 in z dne 5. julija 2018 o migracijski krizi in humanitarnih 

razmerah v Venezueli in na njenih kopenskih mejah s Kolumbijo in Brazilijo8, 

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

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

– ob upoštevanju mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, 

– ob upoštevanju mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, 

– ob upoštevanju Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča, 

– ob upoštevanju izjave strokovnjakov OZN z dne 1. oktobra 2018 o krizi zdravstvenega 

sistema v Venezueli, 

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 28. maja 2018 o Venezueli, 

– ob upoštevanju izjave predstavnice za stike z javnostjo podpredsednice Komisije/visoke 

predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko z dne 9. avgusta 2018 o 

najnovejših dogodkih v Venezueli, 

– ob upoštevanju izjave predstavnice za stike z javnostjo podpredsednice/visoke 

predstavnice z dne 9. oktobra 2018 o smrti občinskega svetnika Fernanda Albana v 

Venezueli, 

– ob upoštevanju skupnega sporočila skupine iz Lime o Venezueli z dne 

15. septembra 2018, 

– ob upoštevanju resolucije Sveta OZN za človekove pravice z dne 27. septembra 2018 o 

                                                 
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 UL C 298, 23.8.2018, str. 137. 
6 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0041. 
7 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0199. 
8 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0313. 
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spodbujanju in varstvu človekovih pravic v Bolivarski republiki Venezueli, 

– ob upoštevanju izjave o smrti Fernanda Albana, ki sta jo 10. oktobra 2018 podala 

predsednika Pododbora za človekove pravice in Odbora za zunanje zadeve Evropskega 

parlamenta, 

– ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika, 

A. ker je venezuelska vlada 20. avgusta 2018 začela izvajati gospodarski načrt, ki 

predvideva uvedbo nove valute, korenito valutno devalvacijo, povišanje cen goriva na 

mednarodno raven in povečanje minimalne plače za 5900 %; ker so ti nedavni 

gospodarski ukrepi še pospešili nazadovanje gospodarstva in imajo uničujoče posledice 

za mala in srednja podjetja; 

B. ker se gospodarske in družbene razmere v Venezueli med drugim še naprej poslabšujejo 

zaradi mednarodnih sankcij; ker je po navedbah venezuelske vlade Euroclear po uvedbi 

mednarodnih finančnih sankcij zamrznil javna sredstva do zneska 1,2 milijarde EUR; 

ker so bila ta sredstva namenjena nakupu zdravil in živil za državo, ki se sooča z 90-

odstotnim pomanjkanjem zdravil, pogostimi redukcijami električne energije in 

kolapsom javnih služb; 

C. ker je tožilka Mednarodnega kazenskega sodišča 8. februarja 2018 napovedala začetek 

predhodne preiskave domnevnih kaznivih dejanj, storjenih v Venezueli od aprila 2017; 

ker naj bi državne varnostne sile po navedbah pogosto uporabljale pretirano silo za 

razganjanje protestnikov in zadušitev protestov ter aretirale in pridržale na tisoče 

dejanskih in domnevnih članov opozicije, izmed katerih naj bi bili mnogi izpostavljeni 

zlorabam in slabemu ravnanju v priporu; ker obstajajo tudi poročila, da so se nekatere 

skupine protestnikov zatekle k nasilju, v katerem je bilo ranjenih oziroma ubitih nekaj 

pripadnikov varnostnih sil; 

D. ker je 27. septembra 2018 skupina držav, članic Mednarodnega kazenskega sodišča, 

namreč Republika Argentina, Kanada, Republika Kolumbija, Republika Čile, Republika 

Paragvaj in Republika Peru, zadevo v zvezi z razmerami v Bolivarski republiki 

Venezueli predložila tožilstvu tega sodišča; ker so države pobudnice v skladu s 

členom 14 Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča zahtevale, da tožilstvo 

sproži preiskavo zločinov zoper človeštvo, domnevno storjenih na ozemlju Venezuele 

od 12. februarja 2014, da bi se ugotovilo, ali je mogoče eno ali več oseb obtožiti storitve 

teh zločinov; 

E. ker je Svet 28. maja 2018 sprejel sklepe o Venezueli in pozval k novim predsedniškim 

volitvam v skladu z mednarodno priznanimi demokratičnimi standardi in venezuelskim 

ustavnim redom; ker je Evropski svet 25. junija 2018 razširil seznam omejevalnih 

ukrepov na skupaj 18 venezuelskih visokih uradnikov, odgovornih za kršitve 

človekovih pravic ter spodkopavanje demokracije in pravne države v Venezueli; ker ti 

ukrepi vključujejo prepoved potovanja in zamrznitev sredstev; 

F. ker je bil predsednik Maduro 4. avgusta 2018 žrtev napada z droni, ko je imel govor ob 

81. obletnici državne vojske; ker EU in njene države članice zavračajo vse oblike nasilja 

in pričakujejo, da bo opravljena celovita in pregledna preiskava napada z droni, da se 

ugotovijo dejstva ob polnem spoštovanju pravne države in človekovih pravic; 
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G. ker je venezuelska obveščevalna služba (SEBIN) po napadu z droni pridržala Juana 

Requesensa, člana narodne skupščine, in Fernanda Albana, opozicijskega občinskega 

svetnika; ker je Fernando Alban 8. oktobra 2018 umrl v priporu te službe; ker je 

mednarodna skupnost, vključno z Evropsko službo za zunanje delovanje in Evropskim 

parlamentom, pozvala k temeljiti in neodvisni preiskavi, da se pojasnijo okoliščine 

njegove smrti; 

H. ker je po podatkih organizacije Foro Penal v Venezueli trenutno 183 političnih 

zapornikov; ker je venezuelska vlada 12. oktobra 2018 izpustila Lorenta Saleha, 

študentskega voditelja in pripadnika demokratične venezuelske opozicije, ki je bil v 

priporu od leta 2014 in ki je bil leta 2017 eden od dobitnikov nagrade Saharova, ter mu 

dovolila odpotovati v Španijo na zdravljenje; 

I. ker je državna volilna komisija 9. december 2018 določila kot datum volitev v občinske 

svete; ker je ta komisija napovedala, da bo na teh volitvah lahko sodelovalo 37 

političnih strank: 21 državnih strank, vključno s petimi novimi; 11 regionalnih strank in 

pet strank domorodnih ljudstev; ker največje politične stranke, Acción Democrática 

(AD), Primero Justicia (PJ), Un Nuevo Tiempo (UNT) in Voluntad Popular, ne bodo 

smele sodelovati; 

J. ker so EU in njene države članice na zadnjem srečanju Sveta za zunanje zadeve 

15. oktobra 2018 znova izrazile odločno stališče glede politične krize v Venezueli in 

potrdile, da je demokratična politična rešitev edini možen izhod iz te situacije; ker so 

sklenile, da je treba preučiti možnost ustanovitve skupine za stike, ki se bo zavzemala 

za pobudo pod skupnim vodstvom s ključnimi regionalnimi in mednarodnimi partnerji, 

da bi ustvarili pogoje, ki bodo vodili k političnemu procesu; 

1. poudarja, da je v sedanjem parlamentarnem mandatu svoje stališče predstavil v osmih 

resolucijah o Venezueli, nazadnje v resoluciji z dne 5. julija 2018 o migracijski krizi in 

humanitarnih razmerah v Venezueli in na njenih kopenskih mejah s Kolumbijo in 

Brazilijo; 

2. znova izraža globoko zaskrbljenost zaradi ponavljajočih se kršitev temeljnih pravic in 

svoboščin v Venezueli in izraža solidarnost z vsemi Venezuelci; poziva venezuelske 

oblasti, naj takoj ustavijo vse kršitve človekovih pravic, tudi tiste zoper civilno 

prebivalstvo, ter v celoti spoštujejo vse človekove pravice in temeljne svoboščine, 

vključno s svobodo izražanja, svobodo tiska in svobodo zbiranja; poziva jih tudi, naj 

spoštujejo vse demokratično izvoljene institucije, zlasti narodno skupščino, izpustijo vse 

politične zapornike ter spoštujejo demokratična načela, pravno državo in človekove 

pravice; 

3. zavrača vse oblike nasilja in izreka sožalje vsem sorodnikom Fernanda Albana; 

spominja, da je dolžnost države, da zagotovi varnost in telesno nedotakljivost 

pripornikov, in podpira pozive k temeljiti in neodvisni preiskavi o okoliščinah smrti 

Fernanda Albana; 

4. je močno zaskrbljen zaradi vse slabših humanitarnih razmer v Venezueli, ki so privedle 

do hudega pomanjkanja hrane in osnovnih zdravil ter povzročile doslej največji pritok 

beguncev in migrantov v sosednje in druge države; poziva k takojšnjemu sprejetju 

načrta za dostavo nujne humanitarne pomoči v državo, venezuelske oblasti pa poziva, 
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naj takoj omogočijo neovirano humanitarno pomoč ter dovolijo vstop v državo 

mednarodnim organizacijam, ki želijo pomagati ljudem; poziva k hitremu 

kratkoročnemu odzivu na podhranjenost; 

5. poudarja, da povsem spoštuje neodvisnost tožilstva Mednarodnega kazenskega sodišča 

pri oceni, ali je mogoče na osnovi Rimskega statuta v primeru Venezuele sprožiti 

preiskavo; opominja na zavezanost EU multilateralizmu ter na vlogo Mednarodnega 

kazenskega sodišča v boju proti nekaznovanosti za hude zločine zoper človeštvo in pri 

sodnem pregonu storilcev; 

6. podpira dvodelno strategijo EU glede Venezuele, ki jo je 15. oktobra 20018 predstavila 

podpredsednika/visoka predstavnica; potrjuje svoje stališče glede odgovornih za kršitve 

človekovih pravic in podpira pobudo za vzpostavitev začetnih stikov z regionalnimi in 

mednarodnimi partnerji, da se preuči možnost ustanovitve skupine za stike; opominja, 

da je krizo v Venezueli mogoče rešiti samo na političen in demokratičen način s 

pogajanji; 

7. znova poudarja, da so nove volitve edini način za povrnitev legitimnosti osrednjih 

institucij v državi; spominja, da mednarodna skupnost ne bo sprejela volilnega izida, 

dokler bodo opozicijski voditelji zaprti, politične stranke pa ne bodo smele sodelovati 

na volitvah; opominja na svoje prejšnje pozive k izpustitvi vseh političnih zapornikov in 

spoštovanju demokratičnih načel, pravne države in človekovih pravic v Venezueli; 

8. spominja, da je maja 2018 poslal delegacijo na venezuelske kopenske meje s Kolumbijo 

in Brazilijo, in poziva, da se leta 2019 pošlje ad hoc delegacijo v Peru, da bo ocenila 

posledice venezuelske migracijske krize na terenu; 

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

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. 


