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ET

B9-0211/2020

Euroopa Parlamendi resolutsioon humanitaarolukorra kohta Venezuelas ning rände- ja 
pagulaskriisi kohta
(2019/2952(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Venezuela kohta, eelkõige 16. jaanuari 
2020. aasta resolutsiooni parlamentaarse riigipöörde kohta Venezuelas1;

– võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja pressiesindaja 1. aprilli 2020. aasta avaldust USA ettepaneku kohta ning 
olukorra kohta Venezuelas seoses koroonaviiruse pandeemiaga,

– võttes arvesse ÜRO inimõiguste ekspertide 30. aprilli 2020. aasta avaldust 
tervishoiualase hädaolukorra kohta Venezuelas,

– võttes arvesse ÜRO inimõigusekspertide 6. mail 2020 avaldatud hoiatust Venezuela 
riigi humanitaar- ja majanduskriisi hukatusliku mõju kohta inimõigustele,

– võttes arvesse ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti (UNHCR) ja Rahvusvahelise 
Migratsiooniorganisatsiooni (IOM) 1. aprilli 2020. aasta ühist pressiteadet Venezuelast 
pärit pagulaste ja migrantide olukorra kohta COVID-19 kriisi ajal,

– võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja 4. ja 16. juuni 2020. aasta deklaratsioone viimase aja sündmuste kohta 
Venezuelas,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi väliskomisjoni 11. juuni 2020. aasta avaldust 
hiljutiste rünnakute kohta Venezuela rahvusassamblee vastu,

– võttes arvesse rahvusvahelise kontaktrühma 16. juuni 2020. aasta avaldust Venezuela 
valimisorgani usaldusväärsuse vähenemise kohta ja 24. juuni 2020. aasta avaldust 
poliitilise kriisi süvenemise kohta Venezuelas,

– võttes arvesse nõukogu 29. juuni 2020. aasta otsust lisada 11 Venezuela juhtivat 
ametnikku nende isikute loetellu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid2,

– võttes arvesse Venezuela põhiseadust,

– võttes arvesse Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuuti,

– võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et 26. mail 2020 kutsusid EL ja Hispaania valitsus ÜRO Pagulaste 

1 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0013.
2 ELT L 205I, 29.6.2020, lk 6.
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Ülemvoliniku Ameti (UNHRC) ja Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni (IOM) 
toetusel kokku rahvusvahelise rahastajate konverentsi, et kinnitada solidaarsust 
Venezuela pagulaste ja piirkonna riikides viibivate migrantidega; arvestades, et 
rahvusvahelised rahastajad lubasid anda kokku 2544 miljonit eurot, kuid otsetoetusi on 
sellest ainult 595 miljonit eurot ja ülejäänu moodustavad tingimuslikud laenud; 
arvestades, et mõned laenuvõtjad väljendasid konverentsil muret bürokraatlike raskuste 
ja keerukate õigusraamistike pärast, millega nad on laenu saamisel kokku puutunud; 
arvestades, et 595 miljonit eurot otsetoetusi on vaevalt piisav sellise enneolematu kriisi 
iga-aastaste tagajärgede leevendamiseks Venezuela naaberriikides;

B. arvestades, et raske poliitiline, majanduslik, institutsiooniline, sotsiaalne ja 
mitmemõõtmeline humanitaarkriis Venezuelas on COVID-19 pandeemia ajal tunduvalt 
süvenenud; arvestades, et üha teravnev ravimite ja toiduainete nappus, massilised 
inimõiguste rikkumised, hüperinflatsioon, poliitiline rõhumine, korruptsioon ja vägivald 
ohustavad inimeste elu ja sunnivad neid riigist põgenema;

C. arvestades, et Venezuelas kannatab kvaliteetsete tervishoiuteenuste piiratud 
kättesaadavuse ning ravimite, toidu ja vee nappuse tõttu alatoitluse all üha enam 
inimesi, eriti sellistes haavatavates rühmades nagu naised, lapsed ja haiged;

D. arvestades, et Venezuela valitseva režiimi väärsammud on oluliselt nõrgestanud riigi 
tervishoiusüsteemi, mille tulemuseks on terav ravimite puudus ja ravivõimaluste 
vähesus; arvestades, et Venezuela režiimi esitatud andmed COVID-19 pandeemia kohta 
ei ole usaldusväärsed ning neid ei usalda ei Venezuela ega rahvusvaheline üldsus;

E. arvestades, et Venezuela praegune mitmemõõtmeline kriis on esile kutsunud selle 
piirkonna kõigi aegade suurima sundrände; arvestades, et Venezuelast on põgenenud 
ligikaudu viis miljonit inimest, kellest 80% on ümber asustatud teistesse piirkonna 
riikidesse; arvestades, et ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti andmetel on Venezuela 
pagulaskriis Süüria kriisi järel maailmas suuruselt teine;

F. arvestades, et ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti andmetel on kogu maailmas 
varjupaika taotlevate Venezuela kodanike arv suurenenud 2000%; arvestades, et 650 
000 Venezuela kodanikku on esitanud varjupaigataotluse maailmas ja umbes kaks 
miljonit inimest on saanud elamisloa teistes Lõuna- ja Põhja-Ameerika riikides; 
arvestades, et 12% elanikkonnast on Venezuelast põgenenud ja sealt lahkub jätkuvalt 
keskmiselt 5000 inimest päevas;

G. arvestades, et praegune ülemaailmne rahvatervisealane hädaolukord on veelgi 
raskendanud paljude Venezuelast pärit pagulaste ja migrantide ning neid vastuvõtvate 
riikide niigi meeleheitlikku olukorda; arvestades, et paljud pagulased ja migrandid 
sõltuvad ebapiisavast päevapalgast, mis ei võimalda rahuldada põhivajadusi, nagu 
peavari, toit ja tervishoid;

H. arvestades, et COVID-19 pandeemia algusaegade andmetel koormati Venezuela 
nõrgestatud tervishoiusüsteem üle, haiglad on koroonahaigeid täis ja kümned 
tervishoiutöötajad on nakatunud;

I. arvestades, et 26. mail 2020 kinnitas Venezuela ebaseaduslik ülemkohus, mis on 
Nicolás Maduro režiimi kontrolli all, õigusvastaselt Luis Parra nimetamise 
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rahvusassamblee esimeheks; arvestades, et 2020. aasta jaanuaris toimunud ebaseaduslik 
parlamendiistungjärk, millel Parra tema enda väitel esimeheks valiti, oli vastuolus 
õigusliku menetluse ja demokraatlike põhiseaduslike põhimõtetega, kuna suurem osa 
demokraatlikult valitud rahvaesindajatest ei saanud istungil osaleda ega seetõttu oma 
häält anda; arvestades, et sellel ebaseaduslikul parlamendiistungjärgul tehtud 
ebaseadusliku otsuse tõttu kehtestas Euroopa Liidu Nõukogu veel 11 ametiisikule, 
sealhulgas Luis Parrale, sanktsioonid nende rolli eest demokraatia ja õigusriigi 
õõnestamisel;

J. arvestades, et 13. juunil 2020 nimetas ebaseaduslik ülemkohus taas kord ametisse 
riikliku valimisnõukogu uued liikmed, ehkki tal polnud selleks mingeid õiguslikke 
volitusi; arvestades, et Venezuela põhiseaduse artiklite 187 ja 296 kohaselt on nende 
ametissenimetamiste eest ainuvastutav rahvusassamblee kui Venezuela kodanike poolt 
demokraatlikult valitud organ; arvestades, et Euroopa Parlament ei tunnusta ühtegi 
nende ebaseaduslike organite ühepoolselt tehtud otsust; arvestades, et nende otsuste eest 
vastutavad ametiisikud on samuti kantud nõukogu sanktsioonide alla kuuluvate isikute 
nimekirja;

K. arvestades, et vastuseks nõukogu 29. juuni 2020. aasta otsusele kehtestada 
individuaalsed sanktsioonid mitmetele inimõiguste raskete rikkumiste eest vastutavatele 
ametiisikutele andis Nicolás Maduro Euroopa Liidu suursaadikule korralduse 72 tunni 
jooksul riigist lahkuda ning ähvardas edasiste survemeetmetega ka Hispaania 
suursaadikut;

L. arvestades, et Maduro režiim on erakondi Acción Democrática, Primero Justicia ja Un 
Nuevo Tiempo rünnanud, kiusates neid süstemaatiliselt taga ebaseadusliku ülemkohtu 
otsustega, millega võeti erakondadelt liikmete tahte vastaselt ära nende üleriigilised 
juhatused; arvestades, et Maduro režiim kuulutas demokraatliku erakonna Voluntad 
Popular terroriorganisatsiooniks;

M. arvestades, et rahvusvaheline demokraatlik üldsus, sealhulgas Euroopa Liit, on sellise 
valimisfarsi ja kõik niisugused ebaseaduslikud meetmed otsustavalt hukka mõistnud; 
arvestades, et sellised meetmed kahandavad demokraatliku ruumi Venezuelas 
miinimumini ja tekitavad suuri takistusi riigis valitseva sügava poliitilise kriisi 
lahendamisele; arvestades, et eskaleeruva kriisi ületamiseks on hädavajalik moodustada 
riigis pluralistlik ja kaasav eriolukorra valitsus, mis hõlmaks kõiki riigi demokraatlikke 
poliitilisi ja sotsiaalseid rühmi ning suudaks leevendada praegusi humanitaarvajadusi;

N. arvestades, et vabad ja õiglased parlamendi- ja presidendivalimised, mis toimuvad 
rahvusvahelisi standardeid järgides, sõltumatu ja tasakaalustatud riiklik valimisnõukogu 
ning erakondade ja kandidaatide osalemist võimaldavad võrdsed tingimused on 
usaldusväärse valimisprotsessi nurgakivid;

O. arvestades, et 15. juunil 2020 avaldas Hispaania päevaleht ABC 2010. aastast 
pärinevaid salastatud dokumente, mille kohaselt andis Venezuela režiim loa rahastada 
3,5 miljoni euroga Itaalia erakonda Movimento 5 Stelle; arvestades, et selline 
välissekkumine kujutab endast suurt ohtu Euroopa demokraatiale;

P. arvestades, et Maduro režiimi koosseisu kuuluv Venezuela asepresident Delcy Rodrigez 
kanti 2018. aastal nõukogu nimekirja, milles on kirjas isikud, kelle suhtes kohaldatakse 
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piiravaid meetmeid, ning tal keelati ELi siseneda; arvestades, et vaatamata sellele võttis 
asepresidendi 20. jaanuaril 2020 Madridi lennujaamas vastu Hispaania 
transpordiminister; arvestades, et Hispaania minister on selle kohta esitanud kuus 
erinevat kirjeldust, mis osalt üksteisele vastu räägivad; arvestades, et Hispaania valitsus 
ei ole avalikkusele selle juhtumi kohta läbipaistvat ja veenvat selgitust andnud; 
arvestades, et EL oleks pidanud küsima Hispaania valitsuselt selgitust ELi õiguse sellise 
rikkumise kohta, ning arvestades, et seni puuduvad tõendid selle kohta, et selgitus oleks 
antud; arvestades, et ELi välisasjade valdkonna otsuste rakendamine on liikmesriikide 
ametivõimude ülesanne, kuid komisjonil on kohustus jälgida ELi õiguse rakendamist;

Q. arvestades, et 12. juunil 2020 vahistasid Cabo Verde ametivõimud ettevõtja Alex Saabi, 
kes on olnud seotud mitme Maduro režiimiga seotud korruptsiooniskeemiga ning ootab 
nüüd kohtuotsust ja võimalikku väljaandmist; arvestades, et Saabi juhtum näitab, kui 
laialt levinud on korruptsioon Venezuelas ajal, mil seal valitseb enneolematu 
humanitaarkriis; arvestades, et Venezuela oli Transparency Internationali 2019. aasta 
korruptsioonitajumise indeksi järgi 180 riigi hulgas 173. kohal;

R. arvestades, et Hispaania endist suursaadikut Venezuelas Raúl Morodot, kes oli 
teenistuses José Luis Rodríguez Zapatero valitsuse alluvuses, süüdistati hiljuti 
altkäemaksus ja omastamises seoses Venezuela riikliku nafta- ja gaasiettevõtte PDVSA 
35 miljoni euro kadumisega Morodo suursaadikuna tegutsemise ajal;

S. arvestades, et poliitvangide arv Venezuelas on alates 2014. aastal alanud massilistest 
rahvarahutustest suurenenud ja praegu on neid rohkem kui 300; arvestades, et teadete 
kohaselt peetakse Venezuelas kinni ka 11 eurooplast;

T. arvestades, et sanktsioonide alla kuuluvad riigid peaksid edastama läbipaistvat teavet, 
võtma vastu rahvusvahelist humanitaarabi ja pidama esmatähtsaks oma elanikkonna 
kõige vähem kaitstud rühmade õigusi ja vajadusi;

1. kinnitab oma sügavat muret Venezuela raske humanitaarhädaolukorra pärast, mis 
ohustab rängalt Venezuela inimeste elu; väljendab solidaarsust kõikide Venezuela 
kodanikega, kes on sunnitud oma riigist põgenema, kuna seal puuduvad sellised 
elementaarsed eluks vajalikud tingimused nagu toidu, joogivee, tervishoiuteenuste ja 
ravimite kättesaadavus;

2. juhib tähelepanu rändekriisile, mis on levinud üle kogu piirkonna, ulatudes eelkõige 
Colombiasse, Peruusse, Ecuadori, Boliiviasse, Tšiilisse, Brasiiliasse, Panamasse ja 
Argentinasse, aga ka mõnesse ELi liikmesriiki, ning juhib tähelepanu äärmiselt 
keerulistele oludele, mida raskendab veelgi võitlus COVID-19 pandeemia vastu; 
tunnustab pingutusi ja solidaarsust, mida on üles näidanud naaberriigid; palub 
komisjonil jätkata nende riikidega koostööd mitte ainult humanitaarabi andmise, vaid ka 
rohkemate vahendite eraldamise ja arengupoliitika kaudu;

3. nõuab, et Venezuela ametivõimud tunnistaksid praegust humanitaarkriisi, hoiaksid ära 
selle süvenemise ning soodustaksid poliitilisi ja majanduslikke lahendusi, millega 
tagatakse kõigi tsiviilisikute julgeolek ning riigi ja piirkonna stabiilsus;

4. nõuab kiireloomuliste meetmete võtmist, et ennetada humanitaar- ja rahvatervise kriisi 
süvenemist ning eelkõige selliste haiguste nagu leetrid, malaaria, difteeria ning suu- ja 
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sõrataud taaspuhkemist; nõuab kiireid lühiajalisi meetmeid alatoitluse probleemi 
lahendamiseks kõige vähem kaitstud elanikerühmade, sealhulgas naiste, laste ja haigete 
seas;

5. tunnustab rahvusvahelisel rahastajate konverentsil antud lubadusi ja tehtud pingutusi; on 
seisukohal, et enamik lubadusi, mis on seotud laenude, mitte otsetoetustega, ei vasta 
konverentsi kavandatud eesmärgile; nõuab, et nende laenude saamise tingimused 
oleksid paindlikud ja läbipaistvad ning võimaldaksid neid kiiresti välja maksta;

6. mõistab kindlalt hukka rahvusassamblee demokraatliku, põhiseadusliku ja läbipaistva 
toimimise kahjustamise, selle liikmete hirmutamise ning nende vastu suunatud vägivalla 
ja meelevaldsed otsused; mõistab hukka riikliku valimisnõukogu uute liikmete 
ebademokraatliku ametisse nimetamise ning seaduslike erakondade juhatuste 
likvideerimise erakondade liikmete tahte vastaselt;

7. tunnistab veel kord, et rahvusassamblee läbipaistva ja demokraatliku hääletuse 
tulemusel on Juan Guaidó rahvusassamblee seaduslik esimees ja Venezuela Bolívari 
Vabariigi seaduslik ajutine president kooskõlas Venezuela põhiseaduse artikliga 223;

8. kinnitab oma täielikku toetust rahvusassambleele kui Venezuela ainsale õiguspäraselt 
valitud demokraatlikule organile, mille volitusi, sealhulgas rahvusassamblee liikmete 
eesõigusi ja turvalisust, tuleb austada; rõhutab, et rahumeelse poliitilise lahenduseni on 
võimalik jõuda ainult rahvusassamblee põhiseaduslikke õigusi täiel määral austades;

9. tuletab meelde, et demokraatlike institutsioonide ja põhimõtete austamine ning 
õigusriigi väärtuste järgimine on olulised tingimused Venezuela kriisile lahenduse 
leidmiseks Venezuela rahva huvides; nõuab seetõttu, et kiiresti loodaks tingimused 
vabadeks, läbipaistvateks ja usaldusväärseteks presidendi- ja parlamendivalimisteks, 
mille puhul oleks tagatud kindel ajakava, õiglased tingimused kõigile osalistele, 
läbipaistvus ja usaldusväärsete rahvusvaheliste vaatlejate kohalolu; on veendunud, et 
see on ainus tee kriisist väljumiseks;

10. peab äärmiselt kahetsusväärseks asjaolu, et vaatamata sellele, et Delcy Rodriguez suhtes 
kohaldatakse ELi piiravaid meetmeid, sai ta eelmise aasta veebruaris siseneda 
Schengeni alale ja kohtuda Hispaania ametiisikutega ning tal ei keelatud siseneda ELi 
territooriumile ja teda saadetud sealt välja; nõuab, et komisjoni asepresident ja liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja pöörduks Hispaania ametivõimude 
poole, et nõuda asjaolude usaldusväärset ja läbipaistvat uurimist ja selgitamist;

11. tunnustab nõukogu 29. juuni 2020. aasta otsust lisada 11 Venezuela ametnikku nende 
isikute nimekirja, kelle suhtes kohaldatakse individuaalseid sanktsioone, kuna see ei 
kahjusta Venezuela elanikkonda, ning nõuab selle nimekirja tugevdamist ja laiendamist, 
kui inimõiguste ja demokraatia olukord Venezuelas veelgi halveneb; on kindlalt 
seisukohal, et ELi ametiasutused peavad sellesse nimekirja kantud isikute ja nende 
lähisugulaste liikumist piirama, nende varad külmutama ja viisad peatama;

12. taunib Maduro otsust saata ELi suursaadik Caracasest välja kättemaksuks sanktsioonide 
eest, mis on kehtestatud 11 ametiisikule, kes on vastutavad inimõiguste raskete 
rikkumiste eest; tunnustab sellega seoses liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 
esindaja ja komisjoni asepresidendi avaldust, milles teatatakse vastastikkusest, ning 
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kutsub liikmesriike üles kaaluma ka oma suursaadikute tagasikutsumist Caracasest, 
tagades samal ajal ELi kodanikele kaitset ja konsulaarteenuseid osutavate diplomaatide 
töö järjepidevuse;

13. taunib vohavat korruptsiooni, mis on saanud Maduro režiimi lahutamatuks osaks; peab 
taunitavaks asjaolu, et Maduro režiim rahastab populistlikke erakondi ELis, ning nõuab 
selle kiiret ja erapooletut uurimist; peab äärmiselt taunitavaks ja kahetsusväärseks 
korruptsiooniskandaali, millega on seotud endine Hispaania suursaadik Morodo, ning 
nõuab, et ametivõimud annaksid süüdlased kohtu alla;

14. nõuab kõigi poliitvangide viivitamatut vabastamist, poliitiliste oponentide, 
inimõiguslaste ja rahumeelsete meeleavaldajate piinamise, väärkohtlemise ja ahistamise 
lõpetamist ning ebaõiglaselt pagendusse sunnitud inimeste riiki tagasi lubamist;

15. toetab täielikult Venezuela režiimi toime pandud ulatuslike kuritegude ja repressioonide 
uurimist Rahvusvahelise Kriminaalkohtu poolt; nõuab, et EL ühineks Rahvusvahelise 
Kriminaalkohtu osalisriikide algatusega uurida Maduro de facto valitsuse Venezuela 
territooriumil toime pandud inimsusvastaseid kuritegusid, et süüdlased vastutusele 
võtta;

16. nõuab Euroopa Parlamendi teabekogumismissiooni saatmist Venezuelasse, et sealset 
olukorda hinnata;

17. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele 
esindajale, Venezuela seaduslikule ajutisele presidendile ja Venezuela Bolívari 
Vabariigi rahvusassambleele, Lima rühma riikide valitsustele ja parlamentidele, 
Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarsele assambleele ning Ameerika Riikide 
Organisatsiooni peasekretärile.


