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B9-0213/2020

Resolucija Evropskega parlamenta o humanitarnih razmerah v Venezueli ter 
migracijski in begunski krizi
(2019/2952(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Venezueli, predvsem tistih z dne 
18. julija 2019 o razmerah v Venezueli1 in z dne 16. januarja 2020 o o razmerah v 
Venezueli po nezakonitih volitvah novega predsednika in novega predsedstva narodne 
skupščine (parlamentarni državni udar)2,

– ob upoštevanju izjav o Venezueli, ki jih je 3. aprila 2020, 16. junija 2020 in 30. junija 
2020 v imenu EU podala podpredsednica Komisije/visoka predstavnica Unije za 
zunanje zadeve in varnostno politiko,

– ob upoštevanju sporazuma, ki sta ga sklenila ministrstvo za zdravje Bolivarske 
republike Venezuele in svetovalna skupina narodne skupščine za COVID-19, da bi se s 
pandemijo COVID-19 spopadla v sodelovanju z Vseameriško zdravstveno organizacijo 
(PAHO);

– ob upoštevanju izjav mednarodne kontaktne skupine z dne 16. junija 2020 o omajani 
verodostojnosti venezuelskega volilnega organa in z dne 24. junija 2020 o poslabšanju 
politične krize v Venezueli,

– ob upoštevanju resolucije Organizacije ameriških držav z dne 26. junija 2020 o 
nedavnih nezakonitih odločitvah vrhovnega sodišča v Bolivarski republiki Venezueli,

– ob upoštevanju izjav skupine iz Lime z dne 20. februarja, 2. marca, 2. aprila in 16. 
junija 2020,

– ob upoštevanju skupnega sporočila Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje 
zadeve in varnostno politiko z dne 8. aprila 2020 o globalnem odzivu EU na pandemijo 
COVID-19 (JOIN(2020)0011),

– ob upoštevanju Sklepa Sveta (SZVP) 2020/898 z dne 29. junija 2020 o spremembi 
Sklepa (SZVP) 2017/2074 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Venezueli3,

– ob upoštevanju izjave, ki jo je visoki komisar OZN za človekove pravice podal 2. julija 
2020 na 44. zasedanju Sveta OZN za človekove pravice,

– ob upoštevanju skupnega sporočila po telefonskem pogovoru visokega predstavnika 
Josepa Borella in venezuelskega zunanjega ministra Jorgeja Arreaze z dne 2. julija 
2020,

1 Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0007.
2 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0013.
3 UL L 205 I, 29.6.2020, str. 6.
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– ob upoštevanju venezuelske ustave,

– ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A. ker je zaradi politične nestabilnosti, negotovosti in gospodarskega zloma več kot 5,1 
milijona ljudi zapustilo Venezuelo; ker jih veliko večino (približno 80 %) gostijo države 
po vsej Latinski Ameriki in na Karibih; ker gre za največjo begunsko krizo v zgodovini 
Latinske Amerike, ki je prerasla v eno največjih svetovnih kriz zaradi razseljevanja;

B. ker ljudje v Venezueli še zmeraj trpijo zaradi hudih kršitev ekonomskih in socialnih 
pravic, ki so posledica nizkih plač, visokih cen živil, vztrajnih pomanjkljivosti v javnih 
storitvah, na primer na področju oskrbe z elektriko in vodo, pomanjkanja goriva in 
negotovega dostopa do zdravstvenega varstva; ker se je kriza z zaostritvijo 
gospodarskih sankcij in izbruhom pandemije COVID-19 še poglobila;

C. ker Evropska unija in njene države članice že vrsto let podpirajo venezuelsko 
prebivalstvo in skupnosti, ki sprejemajo begunce; ker je EU skupaj z Agencijo OZN za 
begunce (UNHCR) in Mednarodno organizacijo za migracije (IOM) oktobra 2019 v 
Bruslju organizirala prvo solidarnostno konferenco, da bi opozorila na kočljivost 
položaja in potrebo po mobilizaciji sredstev na donatorski konferenci v prvi polovici 
leta 2020; ker je zaradi krize, ki jo je povzročila pandemija COVID-19, še toliko bolj 
nujno izpolniti to zavezo;

D. ker sta EU in španska vlada v znak solidarnosti z venezuelskimi migranti in begunci v 
državah regije 26. maja 2020, sredi pandemije COVID-19, sklicali mednarodno 
donatorsko konferenco; ker se je na konferenci več kot 40 držav, pa tudi agencije OZN, 
mednarodne finančne institucije ter predstavniki nacionalne in mednarodne civilne 
družbe, zavezalo, da bodo za razseljeno prebivalstvo in glavne gostiteljske skupnosti 
zbrali 2,544 milijarde EUR, vključno z neposrednimi subvencijami v višini 595 
milijonov EUR, prav tako pa okrepili usklajevanje med ključnimi akterji;

E. ker pomoč EU znaša več kot 319 milijonov EUR in se zagotavlja tako v Venezueli kot 
zunaj države; ker je 156 milijonov EUR namenjenih humanitarni pomoči, 136 milijonov 
EUR razvoju, 27 milijonov EUR pa stabilnosti in miru; ker EU venezuelskim beguncem 
in migrantom zagotavlja nujne zdravstvene storitve, pomoč v hrani, zatočišče, pravne 
informacije in podporo, pobude za zaščito pred nasiljem na podlagi spola in trgovino z 
ljudmi ter izobraževanje v izrednih razmerah;

F. ker je EU glede na svetovno pandemijo COVID-19 sprejela pristop „Ekipa Evropa“, da 
bi ublažila posledice krize in prispevala k regionalni stabilnosti; ker je bilo 918 
milijonov EUR preusmerjenih v najbolj ranljive države in skupine prebivalstva v 
Latinski Ameriki in na Karibih; ker je EU Vseameriški zdravstveni organizaciji in 
Mednarodni federaciji Rdečega križa in Rdečega polmeseca zagotovila pomoč v znesku 
9 milijonov EUR, da bi pomagala zajeziti širjenje pandemije COVID-19 v Venezueli in 
državah regije ter pripraviti odziv na krizo; ker je bila pomoč razdeljena po vsej regiji, 
prednost pa je bila namenjena državam, ki gostijo največ ranljivih beguncev in 
migrantov iz Venezuele, zlasti Kolumbiji, Peruju in Ekvadorju;

G. ker je urad visokega komisarja Združenih narodov za begunce (UNHCR) 15. maja 2020 
prejel le 22 % sredstev, ki jih je mednarodna skupnost obljubila za obravnavo 
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venezuelske begunske in migrantske krize; ker mora mednarodna skupnost poleg 
humanitarne pomoči in pomoči v okviru dolgoročnega sodelovanja poiskati inovativne 
rešitve, da bi sprostila druge potencialne finančne vire, s katerimi bi venezuelskim 
prebivalcem pomagala potešiti njihove nujne potrebe; 

H. ker sta ministrstvo za zdravje Bolivarske republike Venezuele in svetovalna skupina 
narodne skupščine za pandemijo COVID-19 1. junija 2020 sklenila sporazum, s katerim 
sta omogočila, da je bila v Venezuelo prek Vseameriške zdravstvene organizacije 
apolitično dostavljena pomoč v višini več milijonov ameriških dolarjev, prav tako pa 
poskrbela za usklajevanje prizadevanj za pridobitev mednarodnega financiranja, ki bi 
povečalo možnosti Venezuele za odziv na pandemijo; 

I. ker je venezuelsko vrhovno sodišče 26. maja 2020 kot predsednika narodne skupščine 
imenovalo Luisa Parro; ker je bilo veliki večini predstavnikov demokratičnih sil 
onemogočeno, da bi bili na seji januarja 2020 navzoči in posledično oddali svoj glas, pri 
čemer so bili kršeni pravni postopki in demokratična ustavna načela; 

J. ker je za imenovanje članov državnega volilnega sveta v skladu z ustavo Bolivarske 
republike Venezuele pristojna narodna skupščina; ker je venezuelsko vrhovno sodišče 
10. junija 2020 izdalo odločbo, s katero je odbor za volilna imenovanja pozvalo, naj v 
roku 72 ur predloži imena kandidatov za predstojnike državnega volilnega sveta (CNE); 
ker je venezuelsko vrhovno sodišče 12. junija imenovalo predstojnike državnega 
volilnega sveta; ker je zamenjava upravnega odbora v nekaterih opozicijskih strankah 
precej zmanjšala možnosti za sporazumno volilno pot in demokratične volitve;

K. ker je Svet 29. junija 2020 na seznam oseb, za katere veljajo omejevalni ukrepi, dodal 
11 vodilnih venezuelskih uradnikov, in sicer zaradi njihove vloge pri dejanjih in 
odločitvah, ki spodkopavajo demokracijo in pravno državo v Venezueli; ker je s tem 
sklepom po novem na seznamu skupno 36 oseb, za katere veljajo sankcije, ki med 
drugim zajemajo prepoved potovanja in zamrznitev sredstev. ker so ti ukrepi namenjeni 
določenim posameznikom in ne zadevajo splošnega prebivalstva;

L. ker se je Madurov režim na sklep odzval tako, da je veleposlanici EU Isabel Brilhante 
Pedrosa, vodji delegacije EU v Caracasu, naročil, da mora v 72 urah zapustiti državo; 
ker je EU to odločitev ostro obsodila in pozvala, naj se prekliče; ker se je venezuelska 
vlada po telefonskem pogovoru med podpredsednikom/visokim predstavnikom 
Josepom Borrellom in venezuelskim ministrom za zunanje zadeve Jorgejem Arreazo 
odločila razveljaviti odločbo, s katero je bila Isabel Brilhante Pedrosa 29. junija 2020 
razglašena za nezaželeno osebo; ker sta se obe strani strinjali, da je treba ohraniti okvir 
diplomatskih odnosov in poenostaviti politični dialog;

M. ker je sedem držav članic EU in Združeno kraljestvo skupaj z regionalnimi partnericami 
januarja 2019 ustanovilo mednarodno kontaktno skupino, katere cilj je olajšati in 
podpreti politični proces, s katerim bi bilo mogoče na miroljuben način povrniti 
demokracijo; ker si bo EU še naprej prizadevala za obsežno mednarodno podporo 
mirnemu prehodu, ki bi ga dosegli s pogajanji in bi v Venezuelo prinesel demokratično 
prihodnost;

1. izraža solidarnost in popolno podporo venezuelskemu narodu, ki se sooča s hudo 
humanitarno in politično krizo, ta pa se je sedaj še poglobila zaradi pandemije COVID-
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19;

2. ponavlja svoje stališče, da mora trajnostna rešitev pereče venezuelske krize zajemati 
svobodne, pregledne, verodostojne in poštene zakonodajne in predsedniške volitve z 
mednarodnimi opazovalci, pa tudi povsem neodvisna državni volilni svet in vrhovno 
sodišče, popolno svobodo medijev in politično udeležbo vseh Venezuelcev;

3. je še zmeraj prepričan, da je mirna, politična in demokratična rešitev edina trajna pot iz 
venezuelske krize, in opozarja, da nasilje, vključno z vojaškim ali nasilnim 
posredovanjem, ne pride v poštev;

4. zavrača nezakonito imenovanje članov državnega volilnega sveta z odločbo vrhovnega 
sodišča, saj gre za očitno kršitev venezuelske ustave, prav tako pa se s tem 
spodkopavajo minimalna jamstva, potrebna za izvedbo volilnega procesa in vrnitev 
demokracije v državo;

5. pozdravlja, da je bil 2. julija 2020 dosežen dogovor o tem, da se prekliče odločitev, s 
katero se je 29. junija 2020 veleposlanico Isabel Brilhante Pedrosa razglasilo za 
nezaželeno osebo; meni, da je treba v korist prebivalstva ohraniti diplomatske poti za 
dialog;

6. poziva mednarodno kontaktno skupino, naj se z drugimi mednarodnimi akterji dogovori 
o odgovoru mednarodne skupnosti, s katerim bi prispevali k prepotrebni vrnitvi 
demokracije in vladavine prava v Venezuelo;

7. poziva mednarodno skupnost, naj dejansko izplača sredstva v znesku 2,544 milijarde 
EUR, zbrana na donatorski konferenci, in podpira inovativne programe, ki bodo 
Venezuelcem omogočili dostop do zamrznjenih sredstev iz humanitarnih razlogov;

8. pozdravlja, da je bil z Vseameriško zdravstveno organizacijo dosežen dogovor o boju 
proti pandemiji COVID-19, in poziva obe strani, naj nemudoma začneta smiselna in 
vključujoča pogajanja o imenovanju državnega volilnega sveta in odpravi prepovedi 
delovanja opozicijskih strank;

9. ponovno potrjuje svoje prejšnje stališče, da je mirna, demokratična in vključujoča 
rešitev edini trajni izhod iz trenutnega političnega zastoja in hude socialne in 
humanitarne krize, ki jo je ta povzročil;

10. zahteva, da Evropska služba za zunanje delovanje še naprej sodeluje z mednarodno 
kontaktno skupino, da bi dosegla mirno in demokratično rešitev s svobodnimi in 
poštenimi predsedniškimi volitvami;

11. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, 
podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno 
politiko, legitimnemu začasnemu predsedniku republike in narodni skupščini Bolivarske 
republike Venezuele, vladam in parlamentom držav skupine iz Lime, Evro-
latinskoameriški parlamentarni skupščini ter generalnemu sekretarju Organizacije 
ameriških držav.


