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Resolucija Evropskega parlamentao razmerah v Venezueli
(2019/2730(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Venezueli, zlasti tistih z dne 3. maja 2018 o 
volitvah v Venezueli, z dne 5. julija 2018 o migracijski krizi in humanitarnih razmerah 
v Venezueli in na njenih kopenskih mejah s Kolumbijo in Brazilijo, z 
dne 25. oktobra 2018 o razmerah v Venezueli ter z dne 31. januarja 2019 o razmerah v 
Venezueli in z dne 28. marca 2019 o izrednih razmerah v Venezueli,

– ob upoštevanju poročila visoke komisarke OZN za človekove pravice (UNHCHR) o 
Venezueli z dne 4. julija 2019,

– ob upoštevanju izjav podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje 
zadeve in varnostno politiko o Venezueli z dne 10. januarja 2019, 26. januarja 2019, 24. 
februarja 2019 in 28. marca 2019,

– ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A. ker se Venezuelci soočajo z vrsto medsebojno povezanih in vse hujših kršitev njihovih 
ekonomskih in socialnih pravic: zaradi zmanjševanja kupne moči ne morejo zadovoljiti 
svojih osnovnih potreb; nepravilna razporeditev virov, korupcija, pomanjkljivo 
vzdrževanje javne infrastrukture in nezadostno vlaganje so uničili javne storitve, kot so 
zdravstvo, javni prevoz in dostop do električne energije, vode in zemeljskega plina; 
zaradi pomanjkanja in visokih cen hrane pa Venezuelci težko pridejo do nje in jih pesti 
lakota;

B. ker je bila visoka komisarka OZN za človekove pravice Michelle Bachelet od 19. do 21. 
junija 2019 na obisku v Venezueli, po katerem je Svetu za človekove pravice poslala 
poročilo s priporočili za venezuelsko vlado za zaustavitev in odpravo hudih kršitev 
človekovih pravic;

C. ker se je število ljudi, ki so bili prisiljeni zapustiti Venezuelo, od leta 2018 močno 
povečalo in je 6. junija 2019 preseglo 4 milijone; ker bo število Venezuelcev, prisiljenih 
v migracijo, konec leta 2019 preseglo 5 milijonov, kar je druga največja migrantska in 
begunska kriza na svetu;

D. ker venezuelska de facto vlada krni pravno državo, razpušča demokratične institucije in 
sprejema ukrepe za onemogočanje, zatiranje in inkriminacijo političnih nasprotnikov in 
ljudi, ki jo kritizirajo; ker režim za ustrahovanje in odvračanje ljudi od protestov 
sistematično uporablja mučenje;

E. ker je bilo med varnostnimi operacijami v Venezueli, ki so jih v zadnjem letu in pol 
izvedle sile de facto vlade, zunajsodno ubitih skoraj 7000 ljudi; ker je družinam 
zunajsodno ubitih med protesti še vedno kratena pravica do resnice, pravice in 
nadomestila škode;
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F. ker je bila 22 poslancem, vključno s predsednikom narodne skupščine, odvzeta 
poslanska imuniteta; ker sta v priporu dva poslanca, 16 pa jih je zaprosilo za zaščito na 
veleposlaništvih, zapustilo državo ali se skrivajo;

G. ker dialog z mediacijo med de facto predsednikom Nicolásom Maduro in opozicijskimi 
silami, začet 16. maja 2018, ki ga je vodil Juan Guaidó in v katerem je vlogo mediatorja 
prevzela Norveška, ni prinesel rešitve za krizo; ker se je dialog 8. julija 2019 nadaljeval 
na Barbadosu, čeprav de facto vlada ni izpolnila zahtev, s katerimi bi pokazala večjo 
pripravljenost za dialog;

H. ker je 23. januarja 2019 v skladu z 233. členom venezuelske ustave kot začasni 
predsednik Venezuele zaprisegel zakonito in demokratično izvoljeni predsednik 
narodne skupščine Juan Guaidó;

I. ker se uradne sile in paravojaške tolpe zatekajo k vedno okrutnejšim dejanjem, o čemer 
priča mučenje in nato še smrt kapitana Rafaela Acoste ali oslepitev 16-letnega Rupa 
Velandrie, ki je bil ustreljen v obraz, ko je z mamo protestiral zaradi pomanjkanja 
gospodinjskega plina;

1. ponovno izraža globoko zaskrbljenost zaradi izrednega stanja v Venezueli, ki resno 
ogroža življenje in pravice njenih državljanov;

2. obsoja ostro zatiranje in nasilje, ki so privedli do smrti in poškodb ljudi; izraža 
solidarnost z venezuelskim narodom;

3. izpostavlja neposredno odgovornost Nicolása Madura in varnostnih sil v službi 
njegovega nezakonitega režima za vsesplošno uporabo nasilja, s katerim skušajo zatreti 
proces demokratičnega prehoda in ponovno vzpostavitev pravne države v Venezueli;

4. obsoja zlorabe, ki so jih zakrivili organi kazenskega pregona, in brutalno zatiranje, ki ga 
izvajajo varnostne sile; poziva k vzpostavitvi nepristranskega in neodvisnega 
nacionalnega mehanizma, ki bo ob podpori mednarodne skupnosti deloval v okviru 
prehodne vlade in bo preiskal zunajsodne usmrtitve med varnostnimi operacijami, tako 
da bodo storilci resnično odgovarjali za svoja dejanja, družinam žrtev pa bodo 
zagotovljena ustrezna pravna sredstva in zaščita pred ustrahovanjem in maščevanjem;

5. obsoja kršitve pravice do hrane in pravice do zdravstvene oskrbe; poziva, da je treba 
nujno zagotoviti razpoložljivost in dostopnost hrane, zdravil in zdravstvenih storitev, pri 
čemer je treba posebno pozornost nameniti storitvam za matere in otroke;

6. poudarja, da je treba ustaviti, obsoditi in kaznovati vsa dejanja preganjanja in 
selektivnega zatiranja iz političnih razlogov; poziva, naj se izpusti vse osebe, ki jim je 
bila samovoljno odvzeta prostost;

7. opozarja na vse hujšo migracijsko krizo v vsej regiji ter pozdravlja prizadevanja in 
solidarnost sosednjih držav; poziva Komisijo, naj s temi državami še naprej sodeluje in 
jim zagotavlja humanitarno pomoč, prek razvojne politike EU pa tudi dodatna sredstva;

8. predlaga, naj se obe strani dogovorita o začasni vladi, s čimer bi lahko ustvarili potrebne 
razmere za izvedbo poštenih volitev in tako uspešno izvedli dialog in omogočili 
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svobodne volitve – kar je pod Madurovo vlado nemogoče;

9. vztraja, da mora biti edini cilj dialoga najti miroljubno rešitev, s katero bodo prekinili 
diktatorstvo, rešili sedanjo krizo in končali trpljenje venezuelskega naroda;

10. poziva, da je treba vzpostaviti take razmere, da bodo lahko v okviru prehodne vlade in 
na podlagi fiksnega časovnega razporeda izvedene svobodne, pregledne in verodostojne 
predsedniške volitve, ter poštene pogoje za vse akterje, preglednost in prisotnost 
verodostojnih mednarodnih opazovalcev;

11. poziva Svet, naj uvede dodatne sankcije zoper premoženje nezakonitih državnih 
organov in posameznikov, odgovornih za kršitve človekovih pravic in zatiranje, ki ga 
imajo v tujini; meni, da morajo organi EU zato omejiti njihovo gibanje, pa tudi gibanje 
njihovih najbližjih sorodnikov, ter jim zamrzniti premoženje in vizume;

12. poziva podpredsednico/visoko predstavnico, naj v sodelovanju s skupino za stike, 
sestavljeno iz demokratičnih držav v tej regiji, ki jo predstavlja skupina iz Lime, vodi 
politiko EU o razmerah v Venezueli;

13. je zaskrbljen zaradi dejstva, da Madurov nezakoniti režim strateško omogočata 
kubanska policija in vojaška obveščevalna služba, kar pomeni množično zunanje, 
politično in vojaško vmešavanje v Venezuelo;

14. je zaskrbljen zaradi podpore, ki jo Rusija izkazuje venezuelskemu režimu, in zlasti 
zaradi tehničnih in vojaških strokovnjakov in svetovalcev, ki jih pošilja tja; obsoja to 
nezakonito vmešavanje v venezuelske notranje zadeve;

15. popolnoma podpira preiskavo Mednarodnega kazenskega sodišča v zvezi s številnimi 
kaznivimi dejanji in zatiranjem, ki jih je zagrešil venezuelski režim; poziva EU, naj se 
pridruži pobudi držav pogodbenic Mednarodnega kazenskega sodišča za uvedbo 
preiskave zločinov proti človeštvu, ki jih je zakrivila Madurova de facto vlada, zato da 
bo odgovarjala za svoja dejanja;

16. podpira pobudo za ustanovitev preiskovalne komisije in Sveta za človekove pravice za 
določitev odgovornosti posameznikov pri sistematičnih kršitvah človekovih pravic v 
Venezueli;

17. poziva venezuelsko de facto vlado, naj začne čim prej izvajati priporočila iz poročila 
visoke komisarke OZN za človekove pravice o razmerah na področju človekovih pravic 
v Venezueli;

18. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, 
podpredsednici/visoki predstavnici, zakonitemu začasnemu predsedniku republike in 
narodni skupščini Bolivarske republike Venezuele, vladam in parlamentom držav 
skupine iz Lime, Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini ter generalnemu 
sekretarju Organizacije ameriških držav.


