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Uznesenie Európskeho parlamentu o humanitárnej situácii vo Venezuele a migračnej a 
utečeneckej kríze
(2019/2952(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na ústavu Venezuelskej bolívarovskej republiky,

– so zreteľom na zásadu nezasahovania stanovenú v Charte OSN,

– so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

– so zreteľom na vyhlásenie vysokej komisárky OSN pre ľudské práva z 8. augusta 2019 
o sankciách uvalených na Venezuelu,

– so zreteľom na štúdiu Centra pre hospodársky a politický výskum z apríla 2019 s 
názvom „Economic Sanctions as Collective Punishment: The Case of Venezuela“ 
(Hospodárske sankcie ako kolektívne trestanie: prípad Venezuely),

– so zreteľom na to, že Rada OSN pre ľudské práva prijala 14. júla 2019 uznesenie, ktoré 
predložila Venezuelská bolívarovská republika počas svojho predsedníctva v Hnutí 
nezúčastnených krajín (NAM), v prospech posilnenia medzinárodnej spolupráce 
v oblasti ľudských práv s cieľom bojovať proti negatívnym dôsledkom jednostranných 
donucovacích opatrení, ktoré sú v skutočnosti sankciami,

– so zreteľom na článok 1 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach 
a článok 1 Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, 
v ktorých sa uvádza, že „všetky národy majú právo na sebaurčenie“ a že „na základe 
tohto práva slobodne určujú svoj politický štatút a slobodne uskutočňujú svoj 
hospodársky, sociálny a kultúrny rozvoj“,

– so zreteľom na výzvu vysokej komisárky OSN pre ľudské práva z 24. marca 2020 o 
potrebe zmiernenia sankcií v kontexte pandémie COVID-19,

– so zreteľom na spoločné komuniké z 2. júla 2020 vydané po telefonickom rozhovore 
medzi vysokým predstaviteľom Borrellom a ministrom Arreazom,

– so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže vnútorná hospodárska a sociálna situácia vo Venezuele sa zhoršila v dôsledku 
zvyšujúcich sa hospodárskych a finančných sankcií USA a EÚ, čo viedlo 
k hyperinflácii, nedostatočnému zásobovaniu, rastúcej chudobe a nedostatku liekov 
a zdravotného vybavenia;

B. keďže podľa UNHCR emigrovalo 4,5 milióna občanov Venezuely do tretích krajín;

C. keďže ministerstvo zahraničných vecí USA naďalej hrozí Venezuele ďalšími sankciami, 
ktoré by mali ďalší vplyv na situáciu obyvateľov Venezuely;
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D. keďže jednostranné donucovacie opatrenia sú v rozpore so zavedeným medzinárodným 
právom; keďže túto skutočnosť opakovane zdôrazňovala OSN, a najmä jej osobitný 
spravodajca pre negatívny vplyv jednostranných donucovacích opatrení na uplatňovanie 
ľudských práv; keďže sankcie narúšajú fungovanie každého štátu, a v prípade, 
že poškodia hospodárstvo, môžu mať ničivý vplyv na občanov rozvojových krajín;

E. keďže vysoká komisárka OSN pre ľudské práva uviedla, že sankcie uvalené na 
Venezuelu vedú k odopieraniu základných ľudských práv ľudí vrátane ich 
hospodárskych práv a práv na potraviny a zdravie, a vyzvala na politické riešenie tejto 
situácie;

F. keďže 29. júna 2020 Rada doplnila do svojho zoznamu osôb, na ktoré sa vzťahujú 
sankcie, ďalších 11 Venezuelčanov, pričom tento zoznam v súčasnosti zahŕňa 36 osôb;

G. keďže vonkajšie zasahovanie, destabilizácia, dezinformačné kampane, manipulácia 
verejnej mienky a násilie propagované niektorými časťami opozície s podporou USA, 
EÚ a tzv. Limskej skupiny zhoršili pretrvávajúcu sociálnu krízu;

H. keďže venezuelské orgány zastavili operáciu Gideon, ktorá sa uskutočnila v dňoch 3. a 
4. mája 2020; keďže v meste La Guaira bolo zatknutých 13 žoldnierov vrátane občanov 
USA, ktorí boli súčasťou súkromnej vojenskej spoločnosti Silvercorp USA, keď sa 
pokúšali preniknúť do krajiny a, podľa ich vyhlásení, prevziať kontrolu nad 
strategickými lokalitami a uľahčiť zosadenie prezidenta Madura; keďže viaceré 
vyšetrovania vrátane toho, ktoré uskutočnil The Wall Street Journal, ukazujú, že 
operáciu Gideon plánoval Leopoldo López;

I. keďže v apríli 2020 USA rozmiestnili pri venezuelskom pobreží viac ako 6 500 vojakov 
v rámci série vojenských cvičení; keďže venezuelská vláda a vedúci predstavitelia 
opozície považovali tieto cvičenia za nezodpovednú provokáciu zo strany Trumpovej 
administratívy;

J. keďže dialóg a dodržiavanie medzinárodného práva vrátane zásady nezasahovania sú 
základom mierového urovnania konfliktov a vnútorných situácií vo všetkých krajinách;

K. keďže nútené vysídľovanie je problém, ktorý sa dotýka celého regiónu Latinskej 
Ameriky; keďže Kolumbia má najvyšší počet vnútorne vysídlených osôb na svete, a to 
viac ako 7,6 milióna; keďže počet ľudí, ktorí odchádzajú z Guatemaly, zo Salvádoru a z 
Hondurasu v takzvaných karavánach migrantov, sa naďalej zvyšuje;

L. keďže právo na medzinárodnú ochranu je základným ľudským právom zakotveným v 
medzinárodnom práve, ktoré by sa nemalo využívať ako nástroj alebo podliehať 
politickej podmienenosti;

M. keďže pri pokuse dostať sa do Európskej únie v roku 2019 zomrelo podľa odhadov 
1246 ľudí; keďže Európska únia a jej členské štáty v súčasnosti vracajú ľudí do krajín, v 
ktorých prebiehajú ozbrojené konflikty; keďže niekoľko medzinárodných organizácií 
zdokumentovalo odopretie vstupu na vonkajších hraniciach Európskej únie a navracanie 
ľudí bez náležitého rešpektovania ich práva na medzinárodnú ochranu;

1. vyjadruje solidaritu s obyvateľmi Venezuely vzhľadom na sociálne a hospodárske 
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výzvy, ktorým čelia;

2. vyjadruje sústrasť príbuzným a priateľom 54 ľudí, ktorí vo Venezuele zomreli na 
COVID-19;

3. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Medzinárodný menový fond nereagoval na potreby 
venezuelskej vlády, ktorá žiadala poskytnutie núdzovej pôžičky vo výške 5 miliárd 
USD na posilnenie kapacity reakcie venezuelského verejného zdravotníckeho systému 
na pandémiu COVID-19;

4. víta skutočnosť, že boli odblokované viaceré venezuelské účty v zahraničí s cieľom 
mobilizovať finančné prostriedky na boj proti pandémii; žiada, aby sa všetky finančné 
prostriedky a aktíva Venezuelskej bolívarovskej republiky nachádzajúce sa mimo 
krajiny okamžite odblokovali, a to najmä tie, ktoré sú v EÚ;

5. odsudzuje uloženie sankcií zo strany EÚ a USA a naliehavo žiada ich zrušenie; 
konštatuje, že podľa odhadov od roku 2017 zomrelo viac ako 40 000 ľudí v priamom 
dôsledku uložených sankcií, ktoré obmedzili prístup Venezuely na medzinárodné trhy s 
potravinami a liekmi;

6. zdôrazňuje, že sankcie uvalené na Venezuelu majú naďalej závažný vplyv na ľudský 
život a zdravie; zastáva názor, že tieto sankcie spĺňajú definíciu kolektívneho trestania 
civilného obyvateľstva, ako ho opisujú medzinárodné dohovory zo Ženevy aj Haagu, 
takže sú v zmysle medzinárodného práva a zmlúv nezákonné;

7. odsudzuje hrozby ministerstva zahraničných vecí USA a vlád niektorých členských 
štátov EÚ, ako napríklad výzvu Trumpovej administratívy na uvalenie ďalších sankcií, 
ktoré ešte viac zhoršili politickú situáciu vo Venezuele;

8. podporuje úsilie demokratických síl, venezuelskej vlády a venezuelského ľudu nájsť 
odpovede na ich politické a hospodárske problémy a presadzovať posilnenie národného 
dialógu vo Venezuele;

9. vyzýva vysokého predstaviteľa a členské štáty, aby sa zapojili do konštruktívneho 
dialógu s venezuelskou vládou pod vedením prezidenta Nicolása Madura Morosa; 
vyzýva vysokého predstaviteľa a členské štáty, aby podporili úsilie okrúhleho stola pre 
národný dialóg, ktorý spája demokratické strany z venezuelskej vlády a opozície, s 
cieľom nájsť mierové riešenie súčasnej situácie v rámci venezuelskej ústavy;

10. víta dohodu o podpore diplomatických kontaktov medzi Európskou úniou a Venezuelou 
po dialógu medzi venezuelským ministrom zahraničných vecí Jorgem Arreazom a 
vysokým predstaviteľom Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josepom 
Borrellom;

11. očakáva, že podpora EÚ bude dodaná v súlade s potrebami obyvateľstva, a nie 
geopolitickými záujmami; vyzýva Európsku úniu a jej členské štáty, aby poskytli 
ochranu ľuďom, ktorí utekajú zo situácií vážneho nebezpečenstva pre ľudský život a 
zdravie, a to bez ohľadu na ich pôvod;

12. pripomína záväzky Európskej únie voči vnútorne vysídleným osobám v Kolumbii v 
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kontexte mierových dohôd; pripomína humanitárnu situáciu v ďalších krajinách 
regiónu, napríklad na Haiti;

13. vyzýva Európsku úniu a jej členské štáty, aby odpovedali na výzvy UNHCR na 
primerané financovanie;

14. vyzýva Európsku úniu a jej členské štáty, aby obhajovali a presadzovali právo na 
medzinárodnú ochranu, a to počnúc na svojom vlastnom území a vo svojich vlastných 
právnych predpisoch; vyzýva na okamžité ukončenie návratov, otvorenie bezpečných a 
legálnych migračných kanálov do Európskej únie a zavedenie systému presídľovania z 
oblastí zasiahnutých ozbrojeným konfliktom a núdzovými humanitárnymi situáciami;

15. berie na vedomie vplyv externých sankcií na hospodárske ťažkosti, ktoré zažíva 
Venezuelská bolívarovská republika; vyzýva preto Valné zhromaždenie OSN, aby 
obnovilo hlasovacie práva Venezuelskej bolívarovskej republiky v súlade s článkom 19 
Charty OSN, v ktorom sa uvádza, že členom sa môže povoliť hlasovanie, ak neplatenie 
spôsobili okolnosti nezávislé od ich vôle;

16. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedovi 
Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, 
parlamentom a vládam členských štátov, vláde Venezuely a Euro-latinskoamerickému 
parlamentnému zhromaždeniu.


