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B9-0214/2020

Resolução do Parlamento Europeu sobre a situação humanitária na Venezuela e a crise 
dos migrantes e dos refugiados
(2019/2952(RSP))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta as suas anteriores resoluções sobre a situação na Venezuela,

– Tendo em conta a declaração do Vice-Presidente da Comissão/Alto Representante da 
União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança (VP/AR), de 16 de junho 
de 2020, sobre a decisão do Supremo Tribunal da Venezuela (TSJ) de 10 de junho de 
2020 relativa aos candidatos a reitores do Conselho Eleitoral (CNE), a decisão do TSJ 
de 12 de Junho que nomeia os reitores e a decisão de 15 de Junho que suspende a atual 
direção do partido político Acción Democrática,

– Tendo em conta a pandemia de COVID-19,

– Tendo em conta a declaração de 5 de janeiro de 2020 do Secretariado-Geral da 
Organização dos Estados Americanos (OEA) sobre a situação na Venezuela,

– Tendo em conta a declaração de 21 de dezembro de 2019 do recém-nomeado VP/AR, 
Josep Borrell,

– Tendo em conta a declaração de 9 de janeiro de 2020 do VP/AR, em nome da UE, sobre 
as últimas ocorrências na Assembleia Nacional,

– Tendo em conta a Decisão do Conselho, de 11 de novembro de 2019, que prorroga as 
sanções contra a Venezuela por um ano, à luz da atual crise política, económica, social e 
humanitária no país, marcada por ações persistentes que comprometem a democracia, o 
Estado de Direito e o respeito pelos direitos humanos,

– Tendo em conta a decisão do Conselho, de 27 de setembro de 2019, na qual a UE 
acrescentou à lista de pessoas sujeitas a sanções sete membros das forças de segurança e 
de informação venezuelanas que participaram em atos de tortura e noutras violações 
graves dos direitos humanos,

– Tendo em conta o relatório sobre a Venezuela do Alto Comissariado das Nações Unidas 
para os Direitos Humanos (ACDH), de 4 de julho de 2019, e a atualização oral 
apresentada por ocasião da 42.ª sessão do Conselho dos Direitos Humanos, realizada em 
Genebra, em 9 de setembro de 2019,

– Tendo em conta a declaração da VP/AR, de 18 de junho de 2019, na qual a UE realça a 
sua preocupação com o agravamento da situação política e humanitária na Venezuela,

– Tendo em conta a declaração da VP/AR, de 4 de abril de 2019, sobre a decisão da 
Assembleia Nacional não reconhecida de retirar a imunidade parlamentar a Juan 
Guaidó,
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– Tendo em conta as declarações da VP/AR de 10 de janeiro de 2019, 26 de janeiro de 
2019, 24 de fevereiro de 2019 e 28 de março de 2019 sobre a Venezuela,

– Tendo em conta a declaração da VP/AR de 2 de março de 2019, na qual a UE insiste em 
que qualquer medida que possa pôr em causa a liberdade, a segurança ou a integridade 
pessoal de Juan Guaidó contribuiria para uma escalada das tensões e suscitaria uma 
condenação firme por parte da comunidade internacional,

– Tendo em conta a Conferência Internacional de Doadores em solidariedade com os 
refugiados e migrantes venezuelanos, realizada em 26 de maio de 2020,

– Tendo em conta a decisão do Grupo Internacional de Contacto de rejeitar a nomeação 
da direção do novo CNE pelo TSJ, que considerou ilegítima,

– Tendo em conta a decisão do TSJ de 16 de junho de 2020,

– Tendo em conta a carta aberta de Juan Guaidó a Jose Luis Rodriguez Zapatero, antigo 
primeiro-ministro de Espanha, em que o acusava de «legitimar as armadilhas do ditador 
para dissimular uma verdadeira farsa, prevista para dezembro»,

– Tendo em conta a Decisão (PESC) 2020/898 do Conselho, de 29 de junho de 2020, que 
altera a Decisão (PESC) 2017/2074 relativa a medidas restritivas tendo em conta a 
situação na Venezuela,

– Tendo em conta a ratificação do Estatuto de Roma pela Venezuela em 7 de junho de 
2000,

– Tendo em conta a Constituição da República Bolivariana da Venezuela,

– Tendo em conta o artigo 132.º, n.º 2, do seu Regimento,

A. Considerando que a Venezuela se encontra há vários anos numa crise económica 
profunda, sendo a hiperinflação um dos principais problemas; que, nos últimos meses, a 
Venezuela registou uma escalada de violência e graves violações dos direitos humanos 
sob a orientação do presidente ilegítimo Nicolás Maduro, o que acentua ainda mais a 
atual crise política, económica, institucional, social e humanitária, tendo mais de cinco 
milhões de venezuelanos sido forçados a abandonar o seu país, onde a população 
enfrenta uma escassez crescente de medicamentos, água e alimentos, bem como cortes 
de eletricidade, que estão a causar o desespero generalizado, e uma falta de informação 
inerente, devido a problemas de acesso a meios de comunicação social livres ou à falta 
destes; que a pandemia de COVID-19 contribuiu drasticamente para um novo 
agravamento da situação na Venezuela, que foi exacerbada pela queda dos preços, em 
particular, do petróleo;

B. Considerando que, em 26 de maio de 2020, a União Europeia e o Governo de Espanha, 
com o apoio do Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados e da 
Organização Internacional para as Migrações, convocaram uma Conferência 
Internacional de Doadores em solidariedade com os refugiados e os migrantes 
venezuelanos; que os doadores internacionais prometeram um total de 2 544 mil 
milhões de EUR, dos quais apenas 595 milhões de EUR em subvenções diretas, de 
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ajuda para esta crise sem precedentes; que estes empréstimos são condicionais e se 
destinam a ajudar os grandes fluxos migratórios de venezuelanos que procuram refúgio 
nos países vizinhos; que os 595 milhões de EUR não serão suficientes para fazer face a 
uma crise sem precedentes que alastrou para os países vizinhos;

C. Considerando que, segundo o Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, a 
crise dos refugiados venezuelanos é a segunda maior do mundo a seguir à da Síria; que, 
devido à gravidade da situação, a Colômbia criou um centro para as migrações na sua 
fronteira com a Venezuela, a fim de tentar gerir o afluxo de migrantes;

D. Considerando que estes acontecimentos foram precedidos de uma campanha de terror e 
da chamada Operación Alacrán (Operação Escorpião), e que continuam a perseguição e 
o assédio político daqueles que se opõem ao regime de Maduro; que foi retirada a 
imunidade parlamentar a deputados, muitos dos quais foram detidos e outros tiveram de 
abandonar o país ou de se refugiar em instalações diplomáticas; que a utilização dura e 
permanente da coerção e da força, reafirmada pela vontade do presidente usurpador 
Nicolás Maduro, representa uma clara intenção de esmagar qualquer noção e ato de 
legalidade; que, até à data, a comunidade internacional teve conhecimento de, pelo 
menos, 11 europeus que alegadamente se encontram detidos ilegalmente na Venezuela 
como presos políticos; que, desde 2014, o número de prisioneiros políticos sujeitos a 
tortura e a condições de vida desumanas é superior a 300;

E. Considerando que os atos de violência perpetrados pelo governo de Nicolás Maduro a 
fim de impedir a reeleição de Juan Guaidó como Presidente da Assembleia Nacional da 
Venezuela intensificaram um conflito que tem vindo a acelerar cada vez mais nos 
últimos anos; que, entre as pessoas a quem foi retirada a imunidade se encontrava o 
presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, numa tentativa de prejudicar a oposição; 
que o governo de Nicolás Maduro continua a minar a autoridade e a capacidade da 
Assembleia Nacional legítima e democrática para desempenhar o seu papel e exercer o 
seu mandato, conferido pelo povo venezuelano, de forma eficaz e sem entraves; que os 
países que são objeto de sanções devem fornecer informações transparentes, aceitar a 
ajuda humanitária internacional e dar prioridade às necessidades e aos direitos das 
partes mais vulneráveis da população, o que não tem sido feito pelo Governo 
venezuelano;

F. Considerando que, em 26 de maio de 2020, o TSJ, controlado pelo regime, ratificou de 
forma injustificada a eleição de Luis Parra como Presidente da Assembleia Nacional; 
considerando que, em janeiro de 2020, se realizou uma sessão ilegal em que a grande 
maioria dos representantes democráticos foi impedida de estar presente e, por 
conseguinte, de votar, em flagrante desrespeito pelos procedimentos legais e princípios 
constitucionais democráticos; considerando que essas decisões ilegais tomadas por este 
órgão controlado pelo regime levaram o Conselho da UE a impor sanções a mais 11 
pessoas responsáveis por este comportamento, entre as quais Luis Parra;

G. Considerando que as recentes decisões do Supremo Tribunal da Venezuela afetaram 
drasticamente o Estado de direito e os valores democráticos, incluindo uma decisão de 
10 de junho que dava um prazo de 72 horas ao Comité de Nomeações Eleitorais, 
instituído no passado mês de novembro no âmbito da Assembleia Nacional, para 
identificar os nomes dos candidatos a reitores do CNE; que, em 13 de junho de 2020, o 
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TSJ, controlado pelo regime, nomeou novos reitores para o CNE com o único objetivo 
de criar uma autoridade eleitoral favorável ao regime, violando assim o direito 
constitucional da Venezuela e comprometendo a credibilidade do CNE e do próximo 
processo eleitoral; que, em seguida, o mesmo tribunal suspendeu a atual direção da 
Acción Democrática, um dos principais partidos da oposição e membro do grupo da 
oposição G4, substituindo-a por uma direção ad hoc em 15 de junho; que, nos termos 
dos artigos 187.º e 296.º da Constituição venezuelana, estas nomeações são da única e 
exclusiva responsabilidade da Assembleia Nacional, um órgão eleito democraticamente 
pelo povo venezuelano; que as entidades oficiais responsáveis por estas decisões foram 
também acrescentadas à lista de sanções da UE; que, em 1 de julho de 2020, numa 
manobra fraudulenta, o governo ilegítimo de Maduro anunciou a realização de eleições 
legislativas em 6 de dezembro;

H. Considerando que o regime de Maduro atacou os partidos políticos Acción 
Democratica, Primero Justicia e Un Nuevo Tiempo, com uma perseguição sistemática 
através de acórdãos do TSJ ilegítimo, substituindo as suas direções nacionais contra a 
vontade dos seus membros; que o regime de Maduro determinou que o partido político 
democrático Voluntad Popular constitui uma «organização terrorista» ;

I. Considerando que o regime de Maduro continua a apoiar movimentos revolucionários e 
anticapitalistas de esquerda em todo o mundo; que partidos políticos e dirigentes na 
Europa beneficiaram também deste financiamento ilícito; que, em 15 de junho de 2020, 
o jornal diário espanhol ABC publicou documentos classificados que remontam a 2010, 
segundo os quais o regime venezuelano autorizou financiamento para o Movimento 5 
Stelle (Movimento 5 Estrelas) em Itália; que a interferência da Venezuela nas eleições 
europeias não se limita ao Movimento 5 Estrelas; que, segundo algumas fontes, o 
Governo da Venezuela terá enviado uma mala com 3,5 milhões de EUR em numerário a 
Gianroberto Casaleggio, o líder deste partido;

J. Considerando que outros partidos políticos, como o Podemos em Espanha, receberam 
fundos venezuelanos, segundo um relatório de 2008 intitulado «Punto de cuenta al 
Comandante Presidente de la República Bolivariana de Venezuela», assinado por Hugo 
Chávez e que atesta o pagamento de 7 milhões de EUR à Fundación CEPS (Centro de 
Estudos Políticos e Sociais);

K. Considerando que o antigo embaixador de Espanha na Venezuela, Raúl Morodo, que 
exerceu funções durante o governo de José Luis Rodríguez Zapatero, enfrenta acusações 
de suborno e desvio de fundos, no montante de 35 milhões de EUR, por permitir a 
interferência do regime venezuelano nos processos políticos e eleitorais nacionais 
durante o seu mandato como embaixador;

L. Considerando que o Conselho acrescentou o nome de 11 destacados funcionários 
venezuelanos à lista de pessoas sujeitas a medidas restritivas, nomeadamente proibições 
de viajar e congelamentos de bens, devido ao seu papel em atos e decisões que põem em 
risco a democracia e o Estado de direito na Venezuela; que, entre as razões adicionais 
para a inclusão destes indivíduos na lista, contam-se «o início de perseguições com 
motivações políticas e a criação de obstáculos a uma solução política e democrática para 
a crise na Venezuela, bem como violações graves dos direitos humanos e restrições às 
liberdades fundamentais, tais como a liberdade de imprensa e de expressão»;
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M. Considerando que a vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, terá chegado ao 
aeroporto de Madrid-Barajas, em 20 de janeiro de 2020, com 40 malas no porão de um 
avião fretado pela Sky Valet, apesar de ter sido incluída na lista de pessoas sujeitas a 
sanções adotada pelo Conselho em 2018, o que impede a sua entrada no território da UE 
ou o seu trânsito através deste; que o ministro espanhol dos Transportes deu seis versões 
diferentes deste incidente; 

N. Considerando que, no ano passado, os EUA alertaram «banqueiros, corretores, 
comerciantes e facilitadores» para que não negociassem «ouro, petróleo ou outras 
matérias-primas venezuelanas roubadas ao povo venezuelano pela máfia de Maduro»; 
que o governo de Maduro começou a vender algumas das reservas de ouro mantidas no 
banco central na Venezuela aos seus aliados na Turquia, na Rússia e nos Emirados 
Árabes Unidos; que Alex Saab - figura-chave na rede de Maduro e aliado próximo, que 
foi acusado de subornar funcionários venezuelanos e canalizar mais de 350 milhões de 
dólares para contas no estrangeiro e que é suspeito de ajudar Maduro a orquestrar um 
acordo com o Irão a fim de obter petróleo, trabalhadores e fornecimentos para a 
Venezuela em troca de 9 toneladas de ouro, no valor de 500 milhões de dólares - foi 
detido em Cabo Verde em 12 de junho; que, já em 2018, Saab estava fortemente 
implicado na manutenção de boas relações entre o regime venezuelano de Maduro e a 
Turquia, tendo sido encarregado do envio para este país de ouro no valor de 
900 milhões de dólares, uma parte do qual chegou a Teerão, em violação das sanções 
dos EUA; que a ordem de extradição solicitada pelos procuradores dos EUA para que 
Alex Saab possa ser formalmente acusado de branqueamento de capitais nos EUA foi 
aprovada;

O. Considerando que Nicolás Maduro, presidente ilegítimo da Venezuela, ordenou a 
expulsão da embaixadora da UE em 28 de junho, ordenando-lhe que abandonasse o país 
no prazo de 72 horas; que Maduro também ameaçou o embaixador espanhol com 
represálias e atacou verbalmente a UE pelas sanções impostas aos funcionários 
venezuelanos do regime de Maduro, acusando a UE de «conspiração»;

P. Considerando que, na sequência da crise diplomática decorrente da declaração de 29 de 
junho do regime ilegítimo de Maduro que anunciou a expulsão da embaixadora da UE 
de Caracas, foi emitida uma declaração conjunta sem precedentes apenas depois de o 
VP/AR Josep Borrell ter procedido a uma troca de pontos de vista com Jorge Arreza, 
membro do governo ilegal de Maduro, o que poderia ser interpretado como 
reconhecimento de um governo ilegítimo que a União Europeia considera não ter 
apoiado, à luz de violações sistemáticas dos direitos humanos e do funcionamento 
democrático, constitucional e transparente da Assembleia Nacional sob a presidência 
legítima de Juan Guaidó;

1. Condena veementemente os atos repressivos do governo de Maduro e apela a que seja 
posto termo a todos os vestígios de ilegalidade, ao uso indiscriminado e contínuo da 
coação e da força, bem como à reafirmação repetida de um presidente fraudulento e 
ilegítimo; manifesta a sua solidariedade para com o povo da Venezuela e todos aqueles 
que foram vítimas da ditadura brutal do regime de Maduro;

2. Reitera a sua profunda preocupação com a escalada da violência e a grave situação de 
emergência a que se assiste na Venezuela, que ameaça seriamente a vida das pessoas; 
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reafirma a sua profunda preocupação com a situação de emergência grave, que põe em 
sério perigo as vidas dos venezuelanos; chama a atenção para o aumento da crise 
migratória em toda a região e louva os esforços e a solidariedade dos países vizinhos;

3. Salienta que o regime de Maduro se tornou a mais volátil e significativa ameaça à 
estabilidade e à segurança do subcontinente, ameaçando a integridade e a estabilidade 
dos países vizinhos;

4. Condena firmemente as violações sistemáticas do funcionamento democrático, 
constitucional e transparente do país, que aceleraram ainda mais a crise migratória em 
toda a região, em particular no contexto da luta contra a pandemia; louva os esforços e a 
solidariedade dos países vizinhos; solicita à Comissão que continue a cooperar com 
estes países, não só prestando assistência humanitária, mas também disponibilizando 
mais recursos e através da política de desenvolvimento; congratula-se com as promessas 
e os esforços da Conferência Internacional de Doadores em solidariedade com os 
refugiados e os migrantes venezuelanos; realça, no entanto, que o facto de os maiores 
compromissos serem empréstimos, e não subvenções diretas, não está em conformidade 
com os objetivos pretendidos;

5. Rejeita veementemente as violações do funcionamento democrático, constitucional e 
transparente da Assembleia Nacional, bem como os atos de intimidação, violência e 
decisões arbitrárias contra os deputados; denuncia a nomeação não democrática dos 
novos membros do CNE e a substituição das direções dos partidos contra a vontade dos 
seus membros; solicita que sejam tomadas medidas imediatas para consolidar o facto de 
que apenas os membros nomeados pelo Presidente interino legítimo da Venezuela, Juan 
Guaidó, têm o direito legítimo de exercer a representação diplomática da Venezuela 
junto da UE, e insta a UE a investigar os casos vindos a lume de interferência direta da 
Venezuela em processos eleitorais europeus;

6. Solicita a libertação imediata dos presos políticos detidos arbitrariamente, que 
alegadamente se encontrarão encerrados de forma ilegal em prisões com condições 
terríveis e sob tortura;

7. Reitera o seu total apoio à Assembleia Nacional, que é o único órgão legítimo 
democraticamente eleito da Venezuela, cujos poderes devem ser respeitados, o que 
inclui as prerrogativas e a segurança dos seus deputados; reitera o seu reconhecimento 
de que, em virtude da votação transparente e democrática da Assembleia Nacional, Juan 
Guaidó é o presidente legítimo da Assembleia Nacional e presidente interino legítimo 
da República Bolivariana da Venezuela, em conformidade com o artigo 233.º da 
Constituição venezuelana; condena a criação ilegal da denominada «nova» autoridade 
eleitoral por parte do TSJ controlado pelo regime; insiste em que só poderá ser 
alcançada uma solução pacífica e política no pleno respeito das prerrogativas 
constitucionais da Assembleia Nacional; realça que o Parlamento Europeu não 
reconhecerá qualquer decisão ou sentença que seja adotada unilateralmente por estes 
órgãos ilegítimos;

8. Condena com firmeza o facto de a integridade, a credibilidade e a transparência dos 
processos eleitorais estarem a ser repetidamente postas em causa pelo regime de 
Maduro, especialmente na sequência de uma multiplicidade de casos de manipulação, 
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numerosas irregularidades e fraudes em várias eleições nas democracias latino-
americanas, provocando protestos e confrontos que conduziram a inúmeras mortes de 
civis inocentes; denuncia a nomeação não democrática dos novos membros do CNE;

9. Recorda que o respeito pelas instituições e pelos princípios democráticos e a 
observância do Estado de Direito são condições essenciais para se encontrar uma 
solução para a crise na Venezuela, em prol do seu povo; apela, por conseguinte, 
urgentemente, à criação de condições que conduzam à realização de eleições 
presidenciais e legislativas livres, transparentes e credíveis, com base num calendário 
fixo, condições equitativas para todos os intervenientes, transparência e a presença de 
observadores internacionais credíveis como única saída da crise;

10. Insiste na necessidade de medidas efetivas e imediatas contra a aliança Venezuela-Irão, 
cuja manifestação máxima é a utilização abusiva da Venezuela pelo Hezbollah como 
plataforma para as suas atividades e expansão estratégica em toda a América Latina 
através de inúmeras atividades ilegais, incluindo o branqueamento de capitais; recorda a 
violação flagrante do embargo de armas por Teerão ao enviar cinco navios-tanque de 
combustível para a Venezuela num contexto de expansionismo estratégico, o que 
suscitou uma reação dos EUA;

11. Manifesta a sua viva preocupação, como no caso do Irão, com o apoio da Rússia ao 
regime venezuelano de Maduro e, em particular, com o envio de peritos, militares e 
conselheiros técnicos;

12. Manifesta igualmente a sua preocupação com o facto de as forças policiais e o serviço 
de informações militares de Cuba serem o elemento estratégico que possibilitou que o 
regime ilegal de Nicolás Maduro persistisse, o que constitui uma forma intolerável de 
ingerência política e militar estrangeira na Venezuela;

13. Manifesta a sua preocupação pelo facto de Delcy Rodriguez, estando embora sujeita a 
medidas restritivas da UE, ter podido entrar no espaço Schengen em fevereiro último e 
reunir-se com as autoridades espanholas; solicita que o VP/HR se dirija às autoridades 
espanholas exigindo uma investigação exaustiva e transparente, bem como uma 
explicação dos factos;

14. Apoia a recente decisão do Conselho de acrescentar 11 novos nomes à lista de pessoas 
que são objeto de sanções da UE, o que não prejudica a população venezuelana, e 
solicita que essa lista seja aumentada a fim de ajudar a estabilizar a situação dos direitos 
humanos e da democracia no país, que continua a deteriorar-se; insta, por conseguinte, 
as autoridades da UE a aplicarem a restrição de circulação e o congelamento de bens a 
todas as pessoas incluídas na lista de sanções; manifesta a sua profunda preocupação 
com o escândalo de corrupção que envolveu o embaixador espanhol Raúl Morodo e os 
outros intervenientes no escândalo mais vasto de corrupção e solicita que este caso e 
todos os outros casos pertinentes sejam levados perante os tribunais competentes e que 
os responsáveis compareçam perante a justiça;

15. Manifesta a sua profunda preocupação com a decisão de Nicolás Maduro de expulsar a 
embaixadora da UE de Caracas como forma de retaliação pelas sanções impostas a 11 
funcionários venezuelanos responsáveis por violações graves dos direitos humanos;



RE\1209392PT.docx 9/9 PE655.391v01-00

PT

16. Denuncia a corrupção desenfreada que se tornou parte integrante do regime de Maduro; 
manifesta a sua preocupação com o alegado financiamento estrangeiro direto de 
partidos políticos da UE pelo regime de Maduro e solicita a realização de inquéritos 
rápidos e imparciais sobre estes casos; condena todas as ações levadas a cabo nos países 
vizinhos e noutros países da América Latina por agentes ao serviço do regime de 
Maduro, com o objetivo de desestabilizar a democracia e o Estado de direito, para além 
de agravar a crise global;

17. Apela à libertação imediata de todos os presos políticos e à cessação da tortura, dos 
maus-tratos e do assédio de opositores políticos, ativistas dos direitos humanos e 
manifestantes pacíficos, assim como ao regresso dos que foram injustamente forçados 
ao exílio;

18. Apoia plenamente os inquéritos do Tribunal Penal Internacional (TPI) sobre os graves 
crimes, as execuções extrajudiciais e os atos de repressão perpetrados pelo regime 
venezuelano; insta a UE a aderir à iniciativa de diversos Estados parte no TPI de 
investigar os crimes contra a humanidade cometidos pelo Governo ilegítimo de Nicolás 
Maduro, para que os seus autores compareçam perante a justiça;

19. Solicita o envio à Venezuela de uma missão de recolha de informações, a fim de avaliar 
a situação;

20. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, 
ao Vice-Presidente da Comissão/Alto Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança, ao Presidente interino legítimo da República e 
da Assembleia Nacional da República Bolivariana da Venezuela, aos governos e 
parlamentos dos países do Grupo de Lima, à Assembleia Parlamentar 
Euro-Latino-Americana e ao Secretário-Geral da Organização dos Estados Americanos.


