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B9-0211/2020

Eiropas Parlamenta rezolūcija par humanitāro situāciju Venecuēlā un migrācijas un 
bēgļu krīzi
(2019/2952(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Venecuēlu, jo īpaši 2020. gada 16. janvāra 
rezolūciju par parlamentāro apvērsumu Venecuēlā1,

– ņemot vērā Komisijas priekšsēdētājas vietnieka / Savienības augstā pārstāvja ārlietās un 
drošības politikas jautājumos (PV/AP) runaspersonas 2020. gada 1. aprīļa paziņojumu 
par ASV priekšlikumu un situāciju saistībā ar koronavīrusa pandēmiju Venecuēlā,

– ņemot vērā ANO cilvēktiesību ekspertu 2020. gada 30. aprīļa paziņojumu par ārkārtas 
veselības situāciju Venecuēlā,

– ņemot vērā ANO cilvēktiesību ekspertu 2020. gada 6. maijā paustos brīdinājumus par 
valsts humānās un ekonomiskās krīzes graujošo ietekmi uz cilvēktiesībām,

– ņemot vērā UNHRC un IOM 2020. gada 1. aprīļa kopīgo paziņojumu presei par 
Venecuēlas bēgļu un migrantu stāvokli Covid-19 krīzes laikā,

– ņemot vērā PV/AP 2020. gada 4. jūnija un 2020. gada 16. jūnija deklarācijas par 
jaunākajām norisēm Venecuēlā,

– ņemot vērā Ārlietu komitejas 2020. gada 11. jūnija paziņojumu par nesenajiem 
uzbrukumiem Venecuēlas Nacionālajai asamblejai,

– ņemot vērā Starptautiskās kontaktgrupas 2020. gada 16. jūnija paziņojumu par 
Venecuēlas vēlēšanu struktūras uzticamības mazināšanos un 2020. gada 24. jūnija 
paziņojumu par politiskās krīzes pasliktināšanos Venecuēlā,

– ņemot vērā Padomes 2020. gada 29. jūnija lēmumu pievienot 11 vadošās Venecuēlas 
amatpersonas to personu sarakstam, kurām piemēro ierobežojošus pasākumus2,

– ņemot vērā Venecuēlas konstitūciju,

– ņemot vērā Starptautiskās Krimināltiesas Romas statūtus,

– ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. punktu,

A. tā kā 2020. gada 26. maijā Eiropas Savienība un Spānijas valdība ar ANO Bēgļu 
aģentūras (UNHRC) un Starptautiskās Migrācijas organizācijas (IOM) atbalstu sasauca 
starptautisku līdzekļu devēju konferenci, solidarizējoties ar Venecuēlas bēgļiem un 

1 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0013.
2 OV L 205I, 29.6.2020., 6. lpp.
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migrantiem reģiona valstīs; tā kā starptautiskie līdzekļu devēji ir apsolījuši piešķirt 
kopumā 2,544 miljardus EUR, bet kā tiešas dotācijas — tikai 595 miljonus EUR, 
pārējos līdzekļus piešķirot kā nosacījuma aizdevumus; tā kā konferences laikā daži 
aizņēmēji pauda bažas par birokrātiskajām grūtībām un sarežģīto regulējumu, ar kuru 
tie sastopas aizdevumu saņemšanā; tā kā 595 miljoni EUR tik tikko segs izmaksas, kas 
gadā vajadzīgas šādas nepieredzētas krīzes seku pārvarēšanai Venecuēlas kaimiņvalstīs;

B. tā kā smagā politiskā, ekonomiskā, institucionālā, sociālā un daudzdimensionālā 
humanitārā krīze Venecuēlā ir būtiski saasinājusies Covid-19 pandēmijas laikā; tā kā 
arvien pieaugošais akūtais zāļu un pārtikas trūkums, smagie cilvēktiesību pārkāpumi, 
hiperinflācija, politiskā apspiešana, korupcija un vardarbība apdraud cilvēku dzīvi un 
spiež viņus pamest valsti;

C. tā kā arvien lielāks skaits Venecuēlas iedzīvotāju, jo īpaši neaizsargātās grupas, 
piemēram, sievietes, bērni un slimi cilvēki, cieš no uztura nepietiekamības, jo ir 
ierobežota piekļuve kvalitatīviem veselības aprūpes pakalpojumiem, zālēm, pārtikai un 
ūdenim;

D. tā kā Venecuēlas valsts veselības aizsardzības sistēma ir ievērojami novājināta režīma 
nepareizas rīcības dēļ, kas ir izraisījusi kritisku zāļu trūkumu un pieejamas medicīniskās 
ārstēšanas trūkumu; tā kā dati, ko režīms sniedzis saistībā ar Covid-19 pandēmiju, nav 
pietiekami ticami un tiem neuzticas ne Venecuēla, ne starptautiskā sabiedrība;

E. tā kā pašreizējā daudzdimensionālā krīze Venecuēlā rada vislielāko iedzīvotāju 
pārvietošanos, kāda reģionā jelkad pieredzēta; tā kā aptuveni pieci miljoni venecuēliešu 
ir pametuši valsti un 80 % no viņiem ir pārvietoti uz reģiona valstīm; tā kā saskaņā ar 
UNHCR datiem Venecuēlas bēgļu krīze ir otrā lielākā krīze pasaulē pēc Sīrijas;

F. tā kā saskaņā ar UNHCR datiem to venecuēliešu skaits, kuri meklē patvērumu visā 
pasaulē, ir palielinājies par 2 000 %; tā kā 650 000 venecuēliešu ir iesnieguši patvēruma 
pieteikumus visā pasaulē un aptuveni divi miljoni ir saņēmuši uzturēšanās atļaujas no 
citām Amerikas valstīm; tā kā 12 % iedzīvotāju ir pametuši valsti un cilvēki turpina 
pamest valsti vidēji 5 000 cilvēku dienā;

G. tā kā pašreizējā globālā sabiedrības veselības ārkārtas situācija ir pasliktinājusi jau tā 
katastrofālo situāciju, ar ko saskaras daudzi bēgļi un migranti no Venecuēlas, kā arī viņu 
uzņēmējvalstis; tā kā daudzi bēgļi un migranti ir atkarīgi no dienas algas, kura nav 
pietiekama, lai segtu pamatvajadzības, piemēram, pajumti, pārtiku un veselības aprūpi;

H. tā kā saskaņā ar ziņojumiem par Covid-19 pandēmijas agrīnajiem posmiem valsts 
novājinātā veselības aprūpes sistēma ir pārslogota, slimnīcas ir pārpildītas ar 
koronavīrusa pacientiem un desmitiem veselības aprūpes darbinieku ir inficējušies;

I. tā kā nelikumīgā Venecuēlas Augstākā tiesa, kuru kontrolē Nicolás Maduro režīms, 
2020. gada 26. maijā nepamatoti ratificēja Luis Parra iecelšanu Nacionālās asamblejas 
priekšsēdētāja amatā; tā kā 2020. gada janvāra nelikumīgā parlamentārā sesija — kurā, 
kā viņš pats apgalvo, L. Parra ir ticis ievēlēts — tika rīkota, pārkāpjot juridisko 
procedūru un demokrātiskos konstitucionālos principus, jo lielākajai daļai demokrātisko 
pārstāvju bija liegts piedalīties šajā sesijā un līdz ar to balsot; tā kā šīs nelikumīgās 
parlamentārās sesijas pieņemtā nelikumīgā lēmuma rezultātā ES Padome ir noteikusi 
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sankcijas vēl 11 amatpersonām, tostarp Luis Parra, par viņu lomu demokrātijas un 
tiesiskuma apdraudēšanā;

J. tā kā 2020. gada 13. jūnijā nelikumīgā Augstākā tiesa atkārtoti iecēla jaunus Nacionālās 
vēlēšanu padomes (CNE) locekļus, lai gan tai nebija juridisku pilnvaru to darīt; tā kā 
saskaņā ar Venecuēlas konstitūcijas 187. un 296. pantu par šo iecelšanu ir atbildīga tikai 
un vienīgi Nacionālā asambleja, kas ir Venecuēlas pilsoņu demokrātiski ievēlēta 
struktūra; tā kā Eiropas Parlaments neatzīs nevienu lēmumu vai nolēmumu, ko 
vienpusēji pieņēmušas šīs nelikumīgās struktūras; tā kā par šiem lēmumiem atbildīgās 
amatpersonas arī tika iekļautas Padomes sankciju sarakstā;

K. tā kā Nicolás Maduro lika ES vēstniecei atstāt valsti 72 stundu laikā, reaģējot uz 
Padomes 2020. gada 29. jūnija lēmumu piemērot individuālas sankcijas vairākām 
amatpersonām, kas ir atbildīgas par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem, un tā kā 
viņš arī piedraudēja Spānijas vēstniekam ar turpmākām represijām;

L. tā kā N. Maduro režīms ir vērsies pret politiskajām partijām Acción Democrática, 
Primero Justicia un Un Nuevo Tiempo, sistemātiski tās vajājot ar nelikumīgiem 
Augstākās tiesas nolēmumiem, pret partijas locekļu gribu atņemot partijām to 
administratīvās padomes; tā kā N. Maduro režīms klasificēja demokrātisko politisko 
partiju Voluntad Popular kā teroristu organizāciju;

M. tā kā demokrātiskā starptautiskā sabiedrība, tostarp ES, ir stingri noraidījusi šo vēlēšanu 
farsu un visas šādas nelikumīgas darbības; tā kā ar šiem lēmumiem valstī līdz 
minimumam sarūk demokrātijai atvēlētā telpa un tiek radīti papildu šķēršļi politiskās 
krīzes noregulējumam Venecuēlā; tā kā, lai pārvarētu pieaugošo krīzi, ir ļoti svarīgi 
izveidot plurālistisku un iekļaujošu valsts ārkārtas valdību, kas aptvertu visus valsts 
demokrātiskos politiskos un sociālos sektorus un spētu risināt Venecuēlas pašreizējās 
humanitārās vajadzības;

N. tā kā brīvas un godīgas parlamenta un prezidenta vēlēšanas, kas notiek, ievērojot 
starptautiskos standartus, neatkarīga un līdzsvarota CNE un vienlīdzīgi konkurences 
apstākļi, kas nodrošina politisko partiju un kandidātu netraucētu līdzdalību, ir uzticama 
vēlēšanu procesa stūrakmeņi;

O. tā kā 2020. gada 15. jūnijā Spānijas dienas laikraksts ABC publicēja klasificētus 
dokumentus, kas datēti ar 2010. gadu un saskaņā ar kuriem Venecuēlas režīms bija 
atļāvis piešķirt finansējumu 3,5 miljonu EUR apmērā kustībai Movimento 5 Stelle 
Itālijā; tā kā šāda veida ārvalstu iejaukšanās nopietni apdraud Eiropas demokrātijas;

P. tā kā Delcy Rodríguez, Venecuēlas viceprezidente N. Maduro režīmā, 2018. gadā tika 
iekļauta Padomes to personu sarakstā, kurām piemēro ierobežojošus pasākumus, un 
viņai tika aizliegts ieceļot ES; tā kā, neraugoties uz to, 2020. gada 20. janvārī Madrides 
lidostā viņu sagaidīja Spānijas transporta ministrs; tā kā par šo atgadījumu Spānijas 
ministrs ir sniedzis līdz pat sešām atšķirīgām versijām, no kurām dažas ir pretrunīgas; tā 
kā Spānijas valdība nav sniegusi sabiedrībai nekādu pārredzamu vai pārliecinošu 
paskaidrojumu par šo epizodi; tā kā ES būtu vajadzējis lūgt Spānijas valdībai 
paskaidrojumu par šo ES tiesību aktu pārkāpumu un tā kā līdz šim nekas neliecina, ka 
šāds paskaidrojums būtu ticis sniegts; tā kā ES ārlietu lēmumu īstenošana ir dalībvalstu 
iestāžu kompetencē, bet Komisijai ir pienākums uzraudzīt ES tiesību aktu īstenošanu;
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Q. tā kā 2020. gada 12. jūnijā Kaboverdes iestādes arestēja uzņēmēju Alex Saab, kurš ir 
bijis iesaistīts vairākās korupcijas shēmās, kurās iesaistīts N. Maduro režīms, un tagad 
gaida tiesas nolēmumu un iespējamu izdošanu; tā kā Saab lieta parāda, cik plaši 
Venecuēlā ir izplatījusies korupcija, kamēr valstī ir bezprecedenta humanitārā krīze; tā 
kā Transparency International korupcijas uztveres 2019. gada indeksā šī valsts no 180 
valstīm ierindojas 173. vietā;

R. tā kā bijušajam Spānijas vēstniekam Venecuēlā Raúl Morodo, kurš darbojās José Luis 
Rodríguez Zapatero valdības pakļautībā, nesen tika izvirzīta apsūdzība par kukuļošanu 
un piesavināšanos attiecībā uz 35 miljonu EUR pazušanu no Venecuēlas valsts naftas 
un gāzes uzņēmuma PDVSA laikā, kad viņš bija vēstnieks;

S. tā kā Venecuēlā kopš iedzīvotāju masveida nemieru sākuma 2014. gadā ir palielinājies 
politieslodzīto skaits un pašlaik tas pārsniedz 300; tā kā tiek ziņots arī par 11 eiropiešu 
aizturēšanu Venecuēlā;

T. tā kā valstīm, uz kurām attiecas sankcijas, būtu jāsniedz pārredzama informācija, 
jāpieņem starptautiskā humānā palīdzība un par prioritāti jānosaka visneaizsargātāko 
iedzīvotāju grupu vajadzības un tiesības,

1. atkārtoti pauž dziļas raizes par smago ārkārtas humanitāro situāciju, kas pašos pamatos 
apdraud venecuēliešu dzīvi; pauž solidaritāti ar visiem venecuēliešiem, kas ir spiesti 
bēgt no savas valsts, jo trūkst dzīvei svarīga pamatnodrošinājuma, tostarp piekļuves 
pārtikai, dzeramajam ūdenim, veselības aprūpes pakalpojumiem un zālēm;

2. vērš uzmanību uz migrācijas krīzes padziļināšanos, kas ir izplatījusies visā reģionā, 
proti, Kolumbijā, Peru, Ekvadorā, Bolīvijā, Čīlē, Brazīlijā, Panamā un Argentīnā, kā arī 
dažās ES dalībvalstīs, un uzsver ārkārtīgi sarežģītos apstākļus, kurus vēl vairāk saasina 
cīņa pret Covid-19 pandēmiju; uzteic kaimiņvalstu centienus un to izrādīto solidaritāti; 
vēlas, lai Komisija turpinātu sadarbību ar šīm valstīm, ne tikai sniedzot tām humanitāro 
palīdzību, bet arī, sniedzot vairāk resursu un īstenojot attīstības politiku;

3. mudina Venecuēlas iestādes atzīt pašreizējo humanitāro krīzi, novērst tās turpmāku 
pasliktināšanos un sekmēt politiskus un ekonomiskus risinājumus, lai nodrošinātu 
drošību visām civilpersonām, kā arī stabilitāti valstij un reģionam;

4. aicina steidzami rīkoties, lai novērstu humanitārās un sabiedrības veselības krīzes 
saasināšanos un jo īpaši tādu slimību kā masalas, malārija, difterija un mutes un nagu 
sērga parādīšanos no jauna; prasa ātri īstenot neatliekamus pasākumus, lai cīnītos pret 
uztura nepietiekamību visneaizsargātākajās iedzīvotāju grupās, piemēram, attiecībā uz 
sievietēm, bērniem un slimiem cilvēkiem;

5. atzinīgi vērtē starptautiskās līdzekļu devēju konferences solījumus un centienus; 
uzskata, ka lielākā daļa solījumu, kas attiecas uz aizdevumiem, nevis tiešajām 
dotācijām, neatbilst konferences iecerētajam mērķim; prasa, lai šo aizdevumu 
pieejamības nosacījumi būtu elastīgi un pārredzami un tādējādi tos varētu ātri izmaksāt;

6. stingri nosoda pārkāpumus, kas vērsti pret Nacionālās asamblejas demokrātisku, 
konstitucionālu un pārredzamu darbību, kā arī iebiedēšanu, vardarbību un patvaļīgus 
lēmumus pret tās deputātiem; nosoda nedemokrātisko jaunu locekļu iecelšanu CNE un 
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administratīvo padomju atņemšanu leģitīmām partijām pret partijas locekļu gribu;

7. atkārtoti atzīst, ka pārredzama un demokrātiska Nacionālās asamblejas balsojuma 
rezultātā Juan Guaidó ir likumīgais Nacionālās asamblejas priekšsēdētājs un saskaņā ar 
Venecuēlas Konstitūcijas 223. pantu — likumīgais Venecuēlas Bolivāra Republikas 
pagaidu prezidents;

8. atkārtoti pauž pilnīgu atbalstu Nacionālajai asamblejai, kura ir Venecuēlas vienīgā 
likumīgi ievēlētā demokrātiskā struktūra un kuras pilnvaras, kā arī tās deputātu 
prerogatīvas un drošība, ir jārespektē; uzstāj, ka miermīlīgu un politisku risinājumu 
iespējams panākt tikai tad, ja tiks pilnībā ievērotas Nacionālās asamblejas 
konstitucionālās prerogatīvas;

9. atgādina, ka demokrātisko iestāžu un principu respektēšana un tiesiskuma 
nodrošināšana ir būtiski nosacījumi, lai rastu tādu risinājumu krīzei Venecuēlā, kas ir 
labvēlīgs tās iedzīvotājiem; tādēļ prasa steidzami radīt tādus apstākļus, kas ļautu sarīkot 
brīvas, pārredzamas un ticamas prezidenta un likumdevēja vēlēšanas, kurām pamatā 
būtu fiksēts termiņš, taisnīgi nosacījumi visiem dalībniekiem un pilna pārredzamība un 
kurās piedalītos uzticami starptautiskie novērotāji; uzskata, ka tikai tā var iziet no 
krīzes;

10. pauž dziļu nožēlu par to, ka Delcy Rodriguez, lai gan uz viņu attiecas ES ierobežojošie 
pasākumi, pagājušajā februārī bija varējusi ieceļot Šengenas zonā un tikties ar Spānijas 
iestādēm, nevis saņēma liegumu ieceļot un tika izraidīta no ES teritorijas; prasa, lai 
PV/AP vēršas pie Spānijas iestādēm, pieprasot ticamu un pārredzamu izmeklēšanu un 
paskaidrojumu par faktiem;

11. atzinīgi vērtē vērā Padomes 2020. gada 29. jūnija lēmumu pievienot 11 Venecuēlas 
amatpersonas to personu sarakstam, kurām piemēro individuālas sankcijas, kas nekaitē 
Venecuēlas iedzīvotājiem, un prasa šo sarakstu pastiprināt un paplašināt, ja 
cilvēktiesību un demokrātijas stāvoklis valstī turpina pasliktināties; uzskata, ka ES 
iestādēm attiecīgi ir jāierobežo šo sarakstā esošo personu un viņu tuvāko radinieku 
pārvietošanās un ir jāiesaldē viņu aktīvi un vīzas;

12. pauž nožēlu par Nicolás Maduro lēmumu izraidīt ES vēstnieci no Karakasas, atdarot par 
sankcijām, kas piemērotas 11 Venecuēlas amatpersonām, kuras ir atbildīgas par 
nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem; šajā sakarībā atzinīgi vērtē PV/AP paziņojumu 
par savstarpīgumu un aicina dalībvalstis arī apsvērt iespēju atsaukt savus vēstniekus no 
Karakasas, vienlaikus nodrošinot diplomātisko amatpersonu darba nepārtrauktību, kurš 
nodrošina ES pilsoņiem aizsardzību un konsulāros pakalpojumus;

13. nosoda plašo korupciju, kas ir kļuvusi par N. Maduro režīma neatņemamu sastāvdaļu; 
nosoda to, ka N. Maduro režīms finansē populistiskas politiskās partijas Eiropas 
Savienībā, un prasa nekavējoties un objektīvi izmeklēt šo lietu; pauž stingrus 
pārmetumus un nosoda korupcijas skandālu, kurā iesaistīts bijušais Spānijas vēstnieks 
R. Morodo, un mudina iestādes saukt vainīgos pie atbildības;

14. prasa nekavējoties atbrīvot visus politieslodzītos un pārtraukt pret politiskajiem 
oponentiem, cilvēktiesību aktīvistiem un miermīlīgiem protestētājiem vērsto 
spīdzināšanu, sliktu izturēšanos un vajāšanu, kā arī ļaut atgriezties personām, kas 
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netaisnīgi piespiestas doties trimdā;

15. pilnībā atbalsta SKT izmeklēšanu saistībā ar Venecuēlas režīma izdarītajiem plašajiem 
noziegumiem un represijām; mudina ES pievienoties SKT dalībvalstu iniciatīvai sākt 
izmeklēšanu par Venecuēlas teritorijā N. Maduro de facto valdības pastrādātajiem 
noziegumiem pret cilvēci, lai sauktu vainīgos pie atbildības;

16. pieprasa situācijas novērtēšanai nosūtīt Eiropas Parlamenta faktu vākšanas misiju uz šo 
valsti;

17. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas 
priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim ārlietās un drošības 
politikas jautājumos, Venecuēlas Bolivāra Republikas likumīgajam pagaidu 
prezidentam un Nacionālajai asamblejai, Limas grupas valstu valdībām un 
parlamentiem, Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārajai asamblejai un Amerikas 
Valstu organizācijas ģenerālsekretāram.


