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B8-0225/2019

Resolucija Evropskega parlamenta o izrednih razmerah v Venezueli
(2019/2628(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Venezueli, zlasti z dne 3. maja 2018 o 
volitvah v Venezueli1, z dne 5. julija 2018 o migracijski krizi in humanitarnih razmerah 
v Venezueli in na njenih mejah2, z dne 25. oktobra 20183 in z dne 31. januarja 2019 o 
razmerah v Venezueli4, v kateri se priznava Juan Guaidó kot legitimni začasni 
predsednik Venezuele,

– ob upoštevanju izjav podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje 
zadeve in varnostno politiko o Venezueli z dne 10. januarja 2019, 26. januarja 2019 in 
24. februarja 2019,

– ob upoštevanju skupne izjave držav članic Organizacije ameriških držav z dne 24. 
januarja 2018 o poslabšanju humanitarnih razmer o Venezueli,

– ob upoštevanju izjave skupine iz Lime z dne 25. februarja 2019,

– ob upoštevanju izjave visokega komisarja OZN za človekove pravice o Venezueli z dne 
25. januarja 2019,

– ob upoštevanju venezuelske ustave, zlasti 233. člena,

– ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A. ker se Venezuela spopada z globoko politično, gospodarsko, institucionalno, družbeno 
in humanitarno krizo v več razsežnostih brez primere, pomanjkanjem zdravil in hrane, 
množičnimi kršitvami človekovih pravic, hiperinflacijo, političnim zatiranjem, 
podkupovanjem in nasiljem; ker so se življenjske razmere hudo poslabšale in 87 % 
prebivalstva zdaj živi v revščini; ker 78 % otrok v Venezueli grozi neustrezna 
prehranjenost; ker 31 od 1000 otrok umre, preden doseže starost 5 let;

B. ker je 23. februarja 2019 Madurov de facto režim odločno zavrnil in v nekaterih 
primerih s pomočjo vojaških in paravojaških sil uničil humanitarno pomoč, ki se hrani 
Kolumbiji in Braziliji; ker je bilokot posledica represije več ljudi ubitih, na desetine 
ranjenih in na stotine aretiranih; ker venezuelske vojaške operacije pomenijo tveganje 
za stabilnost regije, zlasti za ozemlje sosednje Kolumbije;

C. ker je zaradi množičnega izpada električne energije Venezuela ostala brez nje več kot 
100 ur, kar je dodatno zaostrilo že kritično stanje zdravstvenega varstva, v bolnišnicah 
je zmanjkala pitna voda, njihove storitve so bile onemogočene, prišlo je do plenjenja;  

1 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0199.
2 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0313.
3 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0436.
4 Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0061.
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ker je po podatkih organizacije Doctors for Health (Zdravniki za zdravje) vsaj 26 ljudi 
umrlo v bolnišnicah zaradi pomanjkanja električne energije;

D. ker prihaja do izpadov elektrike že več let in so neposredna posledica slabega 
upravljanja, pomanjkljivega vzdrževanja in korupcije režima Nicolása Madura;

E. ker je bila februarja 2019 delegacija štirih članov skupine Evropske ljudske stranke 
(EPP), ki sta je uradno povabila nacionalna skupščina in začasni predsednik Juan 
Guaidó, izgnana iz države;

F. ker je venezuelska vlada 6. marca nemškemu veleposlaniku naložila, da zapusti državo 
in ga obtožila sistematičnega vmešavanja v notranje zadeve; ker je bila odvzeta prostost 
tudi nekaterim tujim in lokalnim novinarjem, zaplenjena jim je bila medijska oprema, 
po izpustitvi pa so bili izgnani;

G. ker je Juan Guaidó imenoval Ricarda Hausmanna kot predstavnika države v 
Medameriški razvojni banki in Medameriški investicijski korporaciji;

1. potrjuje, da priznava Juana Guaida kot legitimnega začasnega predsednika Bolivarske 
republike Venezuele; izraža polno podporo njegovemu načrtu, zlasti v zvezi s 
prenehanjem zlorab, ustanovitvijo nacionalne začasne vlade in organizacijo predčasnih 
predsedniških volitev; poziva države članice, ki ga še niso priznale, naj to nemudoma 
storijo;

2. ponovno izraža globoko zaskrbljenost zaradi resnih humanitarnih razmer v Venezueli, 
zaradi česar so  prebivalci države v veliki stiski;

3. ponovno poziva k polnemu priznanju diplomatskih predstavnikov, ki jih imenuje 
legitimni začasni predsednik Bolivarske republike Venezuele Juan Guideó, kot 
ambasadorjev v EU in njenih državah članicah;

4. obsoja hudo represijo in nasilje ter poboje in smrtne žrtve; izraža solidarnost s 
prebivalci Venezuele in izreka iskreno sožalje njihovim svojcem in prijateljem;

5. obsoja zlorabe pri izvajanju prava in brutalno represijo s strani varnostnih organov, ki 
omejujejo prihod humanitarne pomoči; obsoja dejstvo, da nezakonite oborožene 
skupine napadajo in ustrahujejo civiliste ter poslance, ki razdeljujejo pomoč;

6. ostro obsoja nadlegovanje, pridržanje in izgon številnih novinarjev, ki so poročali o 
stanju človekovih pravic v Venezueli;

7. ponavlja, da so edina rešitev za državo svobodne, pregledne in verodostojne 
predsedniške volitve, ki bodo temeljile na določenem časovnem razporedu, poštenih 
pogojih za vse akterje in preglednosti, na njih pa bodo prisotni verodostojni mednarodni 
opazovalci;

8. priznava prizadevanja, ki jih vlagajo države skupine iz Lime v obliki regionalnega 
mehanizma za iskanje demokratične rešitve krize, pod vodstvom Juana Guaida kot 
zakonitega začasnega predsednika Venezuele;

9. opozarja na vedno večjo migracijsko krizo v celotni regiji in pozdravlja prizadevanja ter 
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solidarnost sosednjih držav, zlasti Kolumbije; poziva Komisijo, naj še naprej sodeluje s 
temi državami, ne le z zagotavljanjem humanitarne pomoči, ampak tudi z 
zagotavljanjem več sredstev in preko razvojne politike;

10. poziva k dodatnim sankcijam zoper premoženje nezakonitih državnih organov v tujini 
in tiste posameznike, ki so odgovorni za kršitve človekovih pravic in represijo; meni, da 
morajo organi EU v skladu s tem omejiti njihovo gibanje, pa tudi gibanje njihovih 
najbližjih sorodnikov in zamrzniti njihovo premoženje ter vizume;

11. obžaluje, da do zdaj ni bilo oprijemljivih rezultatov skupine za stike; opozarja, da bi 
moral biti njen edini namen ustvarjanje pogojev za predčasne predsedniške volitve;

12. poziva države članice, visoko predstavnico/podpredsednico in države v regiji, naj 
preučijo možnost ustanovitve konference mednarodnih donatorjev, da bi zagotovili 
široko finančno podporo za prenovo in prehod v demokracijo;

13. obsoja vpliv kubanskega režima v Venezueli, ki z uporabo svojih agentov prispeva k 
destabilizaciji demokracije in krepitvi političnega zatiranja opozicije; poziva k odzivu 
na te posege v okviru sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju med EU in Kubo; 

14. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, 
podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno 
politiko, legitimnemu začasnemu predsedniku republike in narodne skupščine 
Bolivarske republike Venezuele, vladam in parlamentom skupine iz Lime, Evro-
latinskoameriški parlamentarni skupščini ter generalnemu sekretarju Organizacije 
ameriških držav.


