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B9-0010/2019

Резолюция на Европейския парламент относно положението във Венесуела
(2019/2730(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид предишните си резолюции относно Венесуела, и по-специално 
тези от 8 февруари 2018 г. относно положението във Венесуела1, от 3 май 2018 г. 
относно изборите във Венесуела2, от 5 юли 2018 г. относно миграционната криза 
и хуманитарното положение във Венесуела и по нейните сухоземни граници с 
Колумбия и Бразилия3, от 25 октомври 2018 г. относно положението във 
Венесуела4, от 31 януари 2019 г. относно положението във Венесуела5 и от 
28 март 2019 г. относно положението във Венесуела6,

– като взе предвид доклада относно Венесуела на върховния комисар на ООН по 
правата на човека от 4 юли 2019 г.,

– като взе предвид декларациите относно Венесуела от 10 януари 2019 г., 26 януари 
2019 г., 24 февруари 2019 г., 28 март 2019 г., 30 април 2019 г. и 18 юни 2019 г. на 
заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по 
въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП),

– като взе предвид доклада на Организацията на американските държави (ОАД) 
относно венесуелските мигранти и бежанци от 8 март 2019 г.,

– като взе предвид Четвъртата международна техническа среща на процеса от Кито, 
проведена в Буенос Айрес на 4 и 5 юли 2019 г.,

– като взе предвид изявлението на държавите от Групата от Лима от 30 април 
2019 г.,

– като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

– като взе предвид Римския статут на Международния наказателен съд (МНС),

– като взе предвид Конституцията на Венесуела, и по-специално член 233 от нея,

– като взе предвид член 132, параграф 2 от своя правилник,

1 OВ C 463, 21.12.2018 г., стр. 61.
2 Приети текстове, P8_TA(2018)0199.
3 Приети текстове, P8_TA(2018)0313.
4 Приети текстове, P8_TA(2018)0436.
5 Приети текстове, P8_TA(2019)0061.
6 Приети текстове, P8_TA(2019)0327.
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А. като има предвид, че президентските избори, проведени на 20 май 2018 г., бяха 
проведени по начин, който не отговаря на минималните международни стандарти 
за надеждна процедура; като има предвид, че ЕС, заедно с други регионални 
организации и демократични държави, не признава нито изборите, нито органите, 
създадени в резултат от този незаконен процес;

Б. като има предвид, че на 10 януари 2019 г. Николас Мадуро незаконно е узурпирал 
президентската власт пред Върховния съд, в нарушение на конституционния ред; 
като има предвид, че на 23 януари 2019 г. легитимно и демократично избраният 
председател на Националното събрание, Хуан Гуайдо, е положил клетва като 
временен президент на Венесуела в съответствие с член 233 от Конституцията на 
Венесуела;

В. като има предвид, че положението с правата на човека, принципите на правовата 
държава и демокрацията във Венесуела се влошава сериозно от момента на 
избирането на Николас Мадуро през 2013 г.; като има предвид, че между 2018 г. и 
2019 г. политическата, икономическата, институционалната, социалната и 
многоизмерната хуманитарна криза във Венесуела се е влошила значително; като 
има предвид, че засиленият недостиг на лекарства и храни, многобройните 
нарушения на правата на човека, хиперинфлацията, политическото 
потисничество, корупцията и насилието застрашават живота на хората и ги 
принуждават да бягат от страната;

Г. като има предвид, че в периода от 19 до 21 юни 2019 г. върховният комисар на 
ООН по правата на човека, Мишел Башле, е посетила страната; като има предвид, 
че тя настоятелно е призовала правителството на Венесуела да предприеме 
незабавни, конкретни мерки за спиране и отстраняване на тежките нарушения на 
правата на човека, документирани в страната;

Д. като има предвид, че над 7 милиона души във Венесуела се нуждаят от 
хуманитарна помощ; като има предвид, че режимът на Мадуро не е положил 
сериозни усилия за справяне с будещата тревога и широко разпространена 
хуманитарна криза, като по този начин е пренебрегнал отговорността си към 
собствените си граждани да ги защитава и да се грижи за тях; като има предвид, 
че режимът е нарушил правото на храна, включително задължението на 
държавата да гарантира, че населението не гладува; като има предвид, че според 
ООН 3,7 милиона граждани на Венесуела са недохранени, по-специално деца и 
бременни жени;

Е. като има предвид, че системата на здравеопазването във Венесуела е на ръба на 
колапса, като болниците не разполагат с персонал, доставки, лекарства и 
електричество, което е довело до смъртта на най-малко 1 557 души в периода 
между ноември 2018 г. и февруари 2019 г.; като има предвид, че има недостиг на 
60 до 100% от основните лекарства в четири от големите градове на Венесуела, 
включително Каракас; като има предвид, че майчината смъртност се е увеличила 
и много жени е трябвало да напуснат страната, за да родят; като има предвид, че 
вече изкоренени болести като малария, болест на Чагас, денга, зика, чикунгуня и 
други се появиха отново във Венесуела в резултат на тежкото състояние на 
системата на здравеопазване; като има предвид, че тези влошаващи се епидемии 
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биха могли да се разпространят отвъд границите на Венесуела и да доведат до 
извънредна ситуация по отношение на общественото здраве на регионално 
равнище; 

Ж. като има предвид, че понастоящем се счита, че през последните четири години 
около 4 милиона души са напуснали страната на фона на остър недостиг на храна, 
лекарства и основни услуги, влошаващо се насилие и престъпност и репресии от 
страна на режима; като има предвид, че тази миграция оказва особено силен 
натиск върху съседните страни, но също така все повече и върху Европейския 
съюз и европейските територии в Карибския басейн; като има предвид, че общият 
брой граждани на Венесуела, които са принудени да мигрират, ще е надхвърлил 5 
милиона до края на 2019 г., което ще бъде втората по големина миграционна и 
бежанска криза в света;

З. като има предвид, че 22 парламентаристи, включително председателят на 
Националното събрание, са били лишени от парламентарния си имунитет; като 
има предвид, че 2-ма депутати са задържани, а 16 са потърсили закрила в 
посолства, напуснали са страната или са се укрили;

И. като има предвид, че през последната година и половина около 7 000 души са 
били убити по време на операции за сигурност във Венесуела; като има предвид, 
че според констатациите в доклада, издаден от Съвета на ООН по правата на 
човека на 4 юли 2019 г., органите използват FAES (Силите за специални действия 
на Боливарската национална полиция) и други сили за сигурност като част от 
своята политика за всяване на страх сред населението и за поддържане на 
социален контрол; като има предвид, че семействата на загиналите по време на 
протестите продължават да бъдат възпрепятствани да упражняват правото си на 
истина, справедливост и обезщетение; 

Й. като има предвид, че изтезанията се използват като системен инструмент от 
страна на режима за сплашване и наказване на протестиращите, като по този 
начин се създава климат на терор; като има предвид, че според доклада на Съвета 
на ООН по правата на човека службите за сигурност и разузнавателните служби, 
и по-специално SEBIN (Боливарската разузнавателна служба) и DGCIM 
(Генералната дирекция за военно контраразузнаване) редовно са прибягвали до 
такива практики; като има предвид, че политическите затворници във Венесуела, 
по-специално тези, задържани от DGCIM, са обект на изтезания в този момент и 
понастоящем са държани в изолация от света, без възможност да се свържат с 
адвокатите и членовете на своите семейства, които се страхуват за живота и 
физическата им неприкосновеност;

К. като има предвид, че на 29 юни 2019 г., Рафаел Акоста Аревало, морски капитан, 
който е бил арестуван и измъчван по обвинение в заговор за убийство на Николас 
Мадуро, е починал по време на задържането си; като има предвид, че в „изтекъл“ 
post-mortem доклад има данни, че той е бил бит и измъчван с електрически ток; 
като има предвид, че тялото на капитан Акоста е било погребано от 
правителствени служители без съгласието на неговото семейство;
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Л. като има предвид, че на 2 юли 2019 г. Руфо Саон, 16-годишно момче от 
Венесуела, е загубило зрението си, след като е било простреляно в лицето от 
служители на фактическото правителство по време на протест срещу липсата на 
бензин;

М. като има предвид, че на Световната среща на високо равнище на ООН, проведена 
през септември 2005 г., всички държави членки официално приеха отговорността 
на всяка държава да защитава своите граждани от престъпления срещу 
човечеството; като има предвид, че държавите членки също така са се 
договорили, че когато дадена държава не изпълнява това задължение, 
международната общност е задължена да съдейства за защитата на населението, 
което е застрашено от тези престъпления;

1. отново изразява пълната си подкрепа за законния временен президент Хуан 
Гуайдо, в съответствие с член 233 от Конституцията на Венесуела; отново изтъква 
пълната си подкрепа за Националното събрание, което понастоящем е 
единственият законно избран демократичен орган на Венесуела и чиито 
правомощия трябва да бъдат възстановени и да се зачитат, включително 
прерогативите и безопасността на неговите членове; призовава всички държави–
членки на Европейския съюз да признаят Хуан Гуайдо за законен временен 
президент на Венесуела;

2. отново изразява дълбоката си загриженост във връзка с тежката политическа, 
икономическа и хуманитарна криза, която сериозно застрашава живота на 
гражданите на Венесуела и чиито последици се разпространяват в региона;

3. остро осъжда жестоките репресии и насилието срещу цивилно население и 
демократичната опозиция от страна на правоприлагащите органи и органите за 
сигурност, довели до произволни арести, наранявания и смъртни случаи; изразява 
своята солидарност с народа на Венесуела и своите искрени съболезнования на 
семействата и приятелите на засегнатите;

4. изтъква пряката отговорност на Николас Мадуро, както и въоръжените сили и 
разузнавателните служби, които служат на незаконния му режим, за 
безразборното използване на насилие за репресии срещу демократичната и мирна 
опозиция срещу режима; осъжда извършването, при всякакви обстоятелства, на 
произволни задържания, изтезания и извънсъдебни убийства, които са забранени 
съгласно международните конвенции, включително тези, по които Венесуела е 
страна;

5. осъжда нарушенията на правото на храна и правото на медицински грижи; 
настоятелно призовава да бъдат гарантирани наличността и достъпността на 
храните, лекарствата, здравните услуги, като същевременно се обръща специално 
внимание на услугите във връзка с майчиното и детското здраве; призовава 
режима на Мадуро да отвори незабавно хуманитарен канал, за да се допусне 
помощ в страната;

6. подчертава необходимостта от прекратяване, публично осъждане, наказване и 
предотвратяване на всички актове на преследване и избирателни репресии по 
политически причини; призовава органите да гарантират безопасността и правата 



PE637.776v01-00 6/7 RE\1186151BG.docx

BG

на всички задържани във Венесуела и да освободят всички произволно задържани 
лица;

7. изразява тревога във връзка с влошаващата се миграционна криза в целия регион; 
изисква от Комисията да продължи да си сътрудничи със съседните държави, 
които са приели тези венецуелски мигранти, не само чрез предоставяне на 
хуманитарна помощ, но и чрез предоставяне на повече ресурси и чрез политиката 
си за развитие;

8. посочва, че текущият диалог трябва да се основава на пътната карта, приета от 
Националното събрание на Венесуела; настоява, че основната цел на диалога 
трябва да бъде мирен преход към демокрация чрез създаване на условия, водещи 
до свободни, прозрачни и честни президентски избори, основани на определен 
график, справедливи условия за всички участници, прозрачност и присъствие на 
надеждни международни наблюдатели;

9. припомня на лицата, които упражняват власт във Венесуела, тяхната отговорност 
да защитават населението на Венесуела, наред с другото, от нарушения на правата 
на човека и престъпления срещу човечеството; припомня освен това на 
международната общност, и в частност на ЕС и неговите държави членки, 
принципа на „отговорност за защита“ на населението на Венесуела от 
престъпления срещу човечеството, извършвани от държавата; припомня, че това е 
колективно задължение, договорено от държавите–членки на ООН, с цел 
предотвратяване на хуманитарна катастрофа с по-големи последици; призовава 
международната общност да предприеме – координирано и в рамките на ООН – 
оценка на всички дипломатически, хуманитарни и мирни варианти, за да бъде 
подкрепен принципът на „отговорност за защитата“;

10. призовава Съвета да налага допълнителни санкции срещу незаконните активи в 
чужбина на държавните органи и лицата, отговорни за нарушения на правата на 
човека и репресии, и да разшири обхвата на тези санкции, така че те да включват 
и членовете на семействата на тези лица; счита, че органите на ЕС трябва да 
ограничат свободата на движение на тези лица, както и на най-близките им 
роднини, и да замразят техните активи и визи; изисква от Съвета да проучи 
незабавно допълнителни икономически действия, включително налагането на 
санкции на държавното петролно дружество Petroleos de Venezuela, S.A. 
(PDVSA);

11. припомня своята пълна подкрепа за разследванията на Международния 
наказателен съд (МНС) във връзка с мащабните престъпления и репресивни 
действия, извършени от венесуелския режим, някои от които представляват 
престъпления срещу човечеството; настоятелно призовава Европейския съюз и 
неговите държави членки да се присъедини към инициативата на няколко 
държави – страни по Римския статут на МНС, за разследване на престъпленията 
срещу човечеството, извършени от фактическото правителство на Мадуро, за да 
се потърси отговорност от извършителите;

12. подкрепя инициативата за създаване на анкетна комисия със Съвета на ООН по 
правата на човека за определяне на индивидуалните отговорности за системното 
нарушаване на правата на човека във Венесуела; наред с това подкрепя призива на 
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Съвета на ООН по правата на човека за създаване на безпристрастен и независим 
национален механизъм, с подкрепата на международната общност, за разследване 
на извънсъдебните екзекуции, извършвани при операции в областта на 
сигурността, за да се гарантира, че отговорните лица ще бъдат подведени под 
отговорност и че семействата на жертвите ще получат защита и закрила от 
заплахи и репресии;

13. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на 
Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител 
на Съюза по въпросите на външните работи и политиката за сигурност, законния 
временен президент на Републиката и Националното събрание на Боливарска 
република Венесуела, правителствата и парламентите на държавите от Групата от 
Лима, Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея и генералния секретар 
на Организацията на американските държави.


