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B9-0049/2020

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Venesueloje po mėginimo neteisėtai išrinkti 
naują Nacionalinės Asamblėjos pirmininką ir valdybą (parlamentinio perversmo)
(2020/2507(RSP))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Venesuelos: į 2014 m. vasario 27 d. 
rezoliuciją dėl padėties Venesueloje1, 2014 m. gruodžio 18 d. rezoliuciją dėl 
demokratinės opozicijos persekiojimo Venesueloje2, 2015 m. kovo 12 d. rezoliuciją dėl 
padėties Venesueloje3, 2016 m. birželio 8 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje4, 
2017 m. balandžio 27 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje5, 2018 m. vasario 8 d. 
rezoliuciją dėl padėties Venesueloje6, 2018 m. gegužės 3 d. rezoliuciją dėl rinkimų 
Venesueloje7, 2018 m. liepos 5 d. rezoliuciją dėl migracijos krizės ir humanitarinės 
padėties Venesueloje bei prie jos sausumos sienų su Kolumbija ir Brazilija8, 2018 m. 
spalio 25 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje9, 2019 m. sausio 31 d. rezoliuciją dėl 
padėties Venesueloje10, kurioje J. Guaidó pripažįstamas laikinuoju Venesuelos 
prezidentu, 2019 m. kovo 28 d. rezoliuciją dėl nepaprastosios padėties Venesueloje11 ir 
2019 m. liepos 18 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje12,– atsižvelgdamas į 2020 m. 
sausio 9 d. Tarptautinės kontaktinės grupės pareiškimą, kuriuo išreiškiama parama 
Juanui Guaidó kaip Nacionalinės Asamblėjos pirmininkui ir nurodoma, kad Luiso Parra 
laikomas neteisėtu ir nedemokratišku,

– atsižvelgdamas į 2020 m. sausio 5 d. Europos išorės veiksmų tarnybos atstovo spaudai 
pareiškimą, kuriame teigiama, kad įvykiai, susiję su sausio 5 d., sekmadienį, vykusiais 
rinkimais, pasižymėjo dideliais pažeidimais ir veiksmais, nukreiptais prieš demokratinį 
ir konstitucinį Nacionalinės Asamblėjos funkcionavimą, ir dėl to Nacionalinė 
Asamblėja, kaip teisėta demokratinė institucija Venesueloje, negalėjo vykdyti 
Venesuelos gyventojų jai suteiktų įgaliojimų,

– atsižvelgdamas į 2020 m. sausio 5 d. Amerikos valstybių organizacijos generalinio 
sekretoriaus pareiškimą dėl padėties Venesueloje,

– atsižvelgdamas į 2019 m. gruodžio 21 d. Komisijos pirmininkės pavaduotojo ir 
Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai Josepo Borellio 

1 OL C 285, 2017 08 29, p. 145.
2 OL C 294, 2016 08 12, p. 21.
3 OL C, 2016 08 30, p. 190.
4 OL C 86, 2018 03 06, p. 101.
5 OL C 298, 2018 08 23, p. 137.
6 OL C 463, 2018 12 21, p. 61.
7 Priimti tekstai, P8_TA(2018)0199.
8 Priimti tekstai, P8_TA(2018)0313.
9 Priimti tekstai, P8_TA(2018)0436.
10 Priimti tekstai, P8_TA(2019)0061.
11 Priimti tekstai, P8_TA(2019)0327.
12 Priimti tekstai, P9_TA(2019)0007.
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pareiškimą,

– atsižvelgdamas į 2019 m. lapkričio 11 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2019/1893, kuriuo 
iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2017/2074 dėl ribojamųjų priemonių 
atsižvelgiant į padėtį Venesueloje13 ir vieniems metams pratęsiamos sankcijos 
Venesuelai, atsižvelgiant į dabartinę joje vykstančią politinę, ekonominę, socialinę ir 
humanitarinę krizę ir nuolat vykdomus veiksmus, kenkiančius demokratijai, teisinei 
valstybei ir pagarbai žmogaus teisėms, 

– atsižvelgdamas į minėtą 2019 m. lapkričio 11 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2019/1893, 
kuriuo nuspręsta į Sprendimą (BUSP) 2017/2074 dėl ribojamųjų priemonių 
atsižvelgiant į padėtį Venesueloje įtraukti naują nuostatą, pagal kurią Taryba ir 
vyriausiasis įgaliotinis paskiriami atsakingais už asmens duomenų tvarkymą, ypač kiek 
tai susiję su fizinių asmenų, atsakingų už pažeidimus, sunkius žmogaus teisių 
pažeidimus, pilietinės visuomenės ir Venesuelos demokratinės opozicijos represijas, 
sąrašu, fizinių asmenų, dėl kurių veiksmų, politikos ar veiklos kitais būdais kyla grėsmė 
demokratijai ar teisinei valstybei Venesueloje, sąrašu, fiziniais ar juridiniais asmenimis, 
subjektais arba organizacijomis, atsakingais už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus 
arba pilietinės visuomenės ir Venesuelos demokratinės opozicijos represijas,  ir fiziniais 
ar juridiniais asmenimis, subjektais arba organizacijomis, dėl kurių veiksmų, politikos 
ar veiklos kitaip kyla grėsmė demokratijai arba teisinei valstybei Venesueloje14,

– atsižvelgdamas į 2019 m. rugsėjo 27 d. Tarybos sprendimą, kuriuo ES į sankcijų sąrašą 
įtraukė septynis Venesuelos saugumo ir žvalgybos pajėgų narius, susijusius su 
kankinimais ir kitais sunkiais žmogaus teisių pažeidimais,

– atsižvelgdamas į 2019 m. liepos 4 d. Jungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių 
komisaro (OHCHR) pranešimą dėl Venesuelos ir 2019 m. rugsėjo 9 d. Ženevoje 
vykusioje 42-ojoje Žmogaus teisių tarybos sesijoje žodžiu pateiktą atnaujintą 
informaciją,

– atsižvelgdamas į 2019 m. birželio 18 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos 
vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimą, kuriame 
ES pabrėžė esanti labai susirūpinusi dėl blogėjančios politinės ir humanitarinės padėties 
Venesueloje,

– atsižvelgdamas į 2019 m. balandžio 4 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir 
Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimą 
dėl nepripažįstamos Nacionalinės Asamblėjos priimto sprendimo panaikinti Juano 
Guaidó parlamentinį imunitetą,

– atsižvelgdamas į 2019 m. sausio 10 d., 2019 m. sausio 26 d., 2019 m. vasario 24 d. ir 
2019 m. kovo 28 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios 
įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimus dėl Venesuelos,

– atsižvelgdamas į 2019 m. kovo 2 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos 

13 OL L 291, 2019 11 12, p. 42.
14 OL L 291, 2019 11 12, p. 42.
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vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimą, kuriame 
ES primygtinai teigia, kad bet kokia priemonė, kuri galėtų kelti pavojų Juano Guaidó 
laisvei, apsaugai ar asmeniniam saugumui, reikštų įtampos eskalavimą ir išprovokuotų 
griežtą tarptautinės bendruomenės pasmerkimą,

– atsižvelgdamas į tai, kad Venesuela 2000 m. birželio 7 d. ratifikavo Romos statutą,

– atsižvelgdamas į Venesuelos Bolivaro Respublikos Konstituciją,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi dėl Nicoláso Maduro vyriausybės, policijos, nacionalinės gvardijos ir 
kariuomenės įvykdytų smurto veiksmų, kuriais buvo siekiama neleisti, kad Juan Guaidó 
būtų perrinktas Nacionalinės Asamblėjos pirmininku Venesueloje sausio 5d., N. 
Maduro oponentai negalėjo atvykti į Nacionalinę Asamblėją ir surengti posėdžio; 
kadangi ginkluotosios pajėgos ir kiti saugumo darbuotojai užblokavo prieigą prie 
pastato ir neleido į jį patekti spaudos atstovams, o tai yra dar vienas žingsnis, skatinantis 
smurtą ir konfrontaciją, kurie pastaraisiais metais nuolat augo; kadangi N. Maduro 
vyriausybė kenkia teisėtos ir demokratinės Nacionalinės Asamblėjos autoritetui ir 
gebėjimui veiksmingai ir netrukdomai atlikti savo vaidmenį ir vykdyti įgaliojimus, 
kuriuos suteikė Venesuelos piliečiai;

B. kadangi prieš šiuos įvykius vyko teroro kampanija ir vadinamoji operacija „Skorpionas“ 
– nerimą kelia tai, kad vyriausybė pirko balsus už sumą, kuri siekia 500 000 – 1 mln. 
JAV dolerių;

C. kadangi toliau vykdomas N. Maduro režimo oponentų persekiojimas ir politinis 
priekabiavimas prie jų: panaikintas 22 parlamento narių, įskaitant Nacionalinės 
Asamblėjos pirmininką, parlamentinis imunitetas, kai kurie suimti, o kitiems teko 
išvykti iš šalies arba tapti pabėgėliais, besiglaudžiančiais diplomatinėse atstovybėse;

D. kadangi, Venesuelos organizacijos „Foro Penal“ duomenimis, politinių represijų 
padaugėjo: šiuo metu kalinami 399 politiniai kaliniai, įskaitant bent aštuonis Europos 
Sąjungos piliečius, o nuo 2014 m. dėl politinių motyvų sulaikyta daugiau kaip 15 000 
asmenų15;

E. kadangi nuolatinis didelės prievartos ir jėgos naudojimas, dar kartą patvirtinantis 
neteisėto prezidento Nicoláso Maduro pasiryžimą užgrobti valdžią, rodo akivaizdų norą 
sunaikinti bet kokią teisėtumo sąvoką;

F. kadangi Maduro palankus režimas, bandydamas (bandymas nepavyko) paskirti naują 
prezidentą, rėmėsi  Nacionalinės Asamblėjos vidaus tvarkos ir diskusijų taisyklių 7, 8 ir 
11 straipsniais ir Venesuelos Bolivaro Respublikos Konstitucijos 221 straipsniu; 

G. kadangi nepaisant faktinės Venesuelos vyriausybės pastangų neleisti vykti skaidriam ir 
taikiam rinkimų procesui lauke esantiems Nacionalinės Asamblėjos nariams pavyko 

15 „Foro Penal“ (www.foropenal.com) yra pilietinės visuomenės asociacija, kuri teikia nemokamą teisinę pagalbą 
savavališkai sulaikytiems asmenims.
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patekti į pastatą ir jie oficialiai dar kartą išrinko Juaną Guaidó prezidentu;

H. kadangi 100 iš 167 laikraščio El Nacional būstinėje į neeilinį posėdį susirinkusių 
Parlamento narių galiausiai įvykdė Venesuelos Bolivaro Respublikos Konstitucijos 
reikalavimus ir išrinko Nacionalinės Asamblėjos direktorių valdybą, o Juaną Guaidó – 
Nacionalinės Asamblėjos pirmininku, ir prisaikdino jį laikydamiesi konstitucijos;

I. kadangi šie įvykiai vyksta jau nuniokotoje Venesueloje, kur dėl Nicoláso Maduro 
faktinės vyriausybės  vykdomo prievartos eskalavimo ir žmogaus teisių pažeidimų 
toliau stiprėja dabartinė politinė, ekonominė, institucijų ir socialinė humanitarinė krizė, 
todėl daugiau kaip 5 mln. Venesuelos gyventojų buvo priversti palikti šalį, vis labiau 
trūksta vaistų ir maisto ir kilo hiperinfliacija;

J. kadangi 2018 m. gegužės 16 d. inicijuotas faktinio prezidento Nicoláso Maduro ir 
opozicijos jėgų, kurioms vadovauja Juan Guaidó, tarpininkavimo dialogas, kuriam 
vadovauja Norvegija, nepadėjo išspręsti krizės, kuri, priešingai, dar labiau paaštrėjo; 
kadangi 2019 m. liepos 8 d. dialogas buvo atnaujintas Barbadose, nors faktinė 
vyriausybė neatitiko reikalavimų, kad būtų galima pradėti dialogą;

1. smerkia Nicoláso Maduro faktinės vyriausybės represinius veiksmus, kuriais ir vėl 
siekiama pašalinti visus neteisėtumo pėdsakus; taip pat smerkia beatodairišką nuolatinį 
prievartos ir jėgos naudojimą ir nesąžiningo bei neteisėto prezidento įsitvirtinimą 
valdžioje;

2. dar kartą reiškia didelį susirūpinimą dėl smurto eskalavimo ir sunkios nepaprastosios 
padėties Venesueloje, kuriai esant piliečių gyvybei gresia didelis pavojus; 

3. pabrėžia, kad Nicoláso Maduro režimas tapo nepastoviausia ir didžiausia saugumo ir 
stabilumo grėsme subkontinentui ir kelia grėsmę kaimyninių šalių vientisumui ir 
stabilumui;

4. primena, kad vietos valdžios institucijos suėmė Venesuelos gyventojus, kaltinamus tuo, 
kad buvo pasiųsti Venesuelos režimo dalyvauti vykdant masinę mobilizaciją ir ją 
vykdyti, siekiant skatinti destabilizaciją ir žmogaus teisių pažeidimus šiuose regionuose;

5. pareiškia, kad itin svarbu apsaugoti rinkimų procesų neliečiamumą, tikslumą ir 
skaidrumą, ypač po keleto įtariamo ar akivaizdaus manipuliavimo, įvairių pažeidimų ir 
klastojimo atvejų demokratinių Lotynų Amerikos valstybių rinkimuose;  apgailestauja, 
kad dėl suklastotų rinkimų kyla protestai ir susirėmimai, kuriuose žūva nekalti žmonės, 
ir reiškia solidarumą su Venesuelos žmonėmis;

6. primygtinai tvirtina, kad reikia imtis prieš Venesuelos ir Irano aljansą nukreiptų 
priemonių; blogiausias šio aljanso pavyzdys yra tai, kad „Hezbollah“ naudojasi 
Venesuela kaip platforma savo veiksmams ir strateginei ekspansijai Lotynų Amerikoje, 
vykdydama plačią neteisėtą veiklą, įskaitant pinigų plovimą;

7. reiškia didelį susirūpinimą dėl Rusijos paramos Venesuelos Maduro režimui ir ypač dėl 
ekspertų, karinių ir techninių patarėjo siuntimo;

8. reiškia susirūpinimą dėl to, kad Kubos policijos pajėgos ir karinė žvalgyba yra tas 
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strateginis elementas, dėl kurio neteisėtas Maduro režimas sugebėjo išsilaikyti 
valdžioje, o tai yra netoleruotinas politinis ir karinis išorės kišimasis į Venesuelos 
reikalus;

9. atsižvelgdamas į nesėkmingą prieš Venesuelos represinį režimą nukreiptą politiką, kuri 
rodo, kad visiškai neįmanoma pradėti tikro demokratizacijos proceso Venesueloje, 
ragina Tarybą imtis kuo griežtesnių priemonių ir didinti politinį spaudimą, tuo pačiu 
metu taikant sankcijas ir ribojamąsias priemones;

10. ragina Tarybą nustatyti prieš šį neteisėtą režimą nukreiptas priemones, t. y. sankcijas 
visiems asmenims, susijusiems su represiniu aparatu, ir konfiskuoti visą neteisėtoms 
valdžios institucijoms ir asmenims, atsakingiems už žmogaus teisių pažeidimus ir 
demokratinės opozicijos represijas, priklausantį užsienyje esantį turtą, kartu visada 
užtikrinant gyventojų saugumą;

11. prašo Europos Sąjungos valdžios institucijas apriboti šių asmenų ir jų artimiausių 
giminaičių judėjimą įšaldant jų turtą ir sustabdant jų vizų galiojimą;

12. atmeta 2019 m. 11 d. lapkričio 11 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2019/1893, į kurį 
įtraukta nauja nuostata, kuria iš dalies keičiamas Sprendimas 2017/2074, nustatant 
naujus įgaliojimus Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam 
įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai veikti savo nuožiūra tvarkant 
duomenis, susijusius su fizinių asmenų, atsakingų už šiurkščius žmogaus teisių 
pažeidimus arba represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją 
Venesueloje, sąrašu ir su fizinių ar juridinių asmenų, subjektų arba organizacijų, kurie 
atsakingi už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, veiksmų, politikos ar veiklos, dėl 
kurių kyla grėsmė demokratijai arba teisinei valstybei Venesueloje ir vykdomos 
demokratinės opozicijos represijos Venesueloje, sąrašu, kaip nurodyta BUSP 
sprendimo 2017/2074 I ir II prieduose;

13. primygtinai ragina Europos Sąjungą prisijungti prie Tarptautinio baudžiamojo teismo 
šalių iniciatyvos, kad būtų galima ištirti faktinės Nicoláso Maduro vyriausybės 
įvykdytus nusikaltimus žmoniškumui, siekiant patraukti kaltininkus atsakomybėn už 
šiuos veiksmus;

14. remia iniciatyvą bendradarbiaujant su Jungtinių Tautų žmogaus teisių taryba įsteigti 
tyrimų komisiją, kad būtų nustatyta asmeninė atsakomybė už sisteminius žmogaus teisių 
pažeidimus Venesueloje;

15. primygtinai ragina Venesuelos faktinę vyriausybę skubiai įgyvendinti JT vyriausiojo 
žmogaus teisių komisaro biuro (OHCHR) ataskaitoje dėl žmogaus teisių padėties 
Venesueloje pateiktas rekomendacijas;

16. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko 
pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo 
politikai, teisėtam laikinajam Venesuelos Bolivaro Respublikos prezidentui ir 
Venesuelos Bolivaro Respublikos Nacionalinei Asamblėjai, Limos grupės valstybių 
nacionalinėms vyriausybėms ir parlamentams, Europos ir Lotynų Amerikos 
parlamentinei asamblėjai ir Amerikos valstybių organizacijos generaliniam sekretoriui.



RE\1196402LT.docx 7/7 PE643.473v01-00

LT


