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B9-0215/2020

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 olukorra kohta Venezuelas pärast rahvuskogu uue esimehe ja 
juhatuse ebaseaduslikke valimisi (parlamentaarne riigipööre)1,

– 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 ekspertide 6. mai 2020. aasta pressiteadet riigi humanitaar- ja 
majanduskriisi laastava mõju kohta inimõigustele,

– võttes arvesse ÜRO ülemvoliniku Michelle Bachelet’ 2. juuli 2020. aasta inimõiguste 
aruannet Venezuela kohta,

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

– võttes arvesse kõrge esindaja / asepresidendi pressiesindaja 4. ja 6. juuni 2020. aasta 
avaldusi viimaste arengute kohta Venezuelas,

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

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

– võttes arvesse nõukogu 29. juuni 2020. aasta otsust (ÜVJP) 2020/898 (millega 
muudetakse otsust (ÜVJP) 2017/2074 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga 
Venezuelas)2, millega lisatakse piiravate meetmete subjektide nimekirja 11 Venezuela 
kõrget ametiisikut,

– võttes arvesse Venezuela põhiseadust,

1 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0013.
2 ELT L 205 I, 29.6.2020, lk 6.
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– võttes arvesse Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuuti,

– võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et 26. mail 2020 korraldasid Euroopa Liit ja Hispaania valitsus ÜRO 
Pagulaste Ülemvoliniku Ameti ja Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni toetusel 
Venezuela pagulastele ja rändajatele solidaarsuse avaldamiseks rahvusvahelise 
rahastajate konverentsi; arvestades, et rahvusvahelised rahastajad lubasid eraldada 
kokku 2,544 miljardit eurot, kuid sellest ainult 595 miljonit on otsetoetused ja ülejäänu 
moodustavad tingimuslikud laenud; arvestades, et konverentsil väljendasid mõned 
laenuvõtjad muret bürokraatlike raskuste ja laenamist raskendavate keerukate 
õigusraamistike pärast; arvestades, et 595 miljonit eurot annab hädavaevalt kokku 
summa, mis on aastas vajalik sellise enneolematu kriisi tagajärgede leevendamiseks 
naaberriikides;

B. arvestades, et umbes viis miljonit Venezuela elanikku on riigist põgenenud; arvestades, 
et ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti andmetel on Venezuela pagulaskriis Süüria järel 
maailmas suuruselt teine; arvestades, et 2020. aasta lõpuks on Venezuela halveneva 
olukorra eest põgenevate inimeste koguarv eeldatavasti üle 6,5 miljoni;

C. arvestades, et juba niigi terav poliitiline, majanduslik, institutsiooniline, sotsiaalne ja 
mitmemõõtmeline humanitaarkriis Venezuelas on pandeemia ajal märkimisväärselt 
süvenenud ja olukorda halvendanud; arvestades, et kasvanud ravimite ja toiduainete 
nappus, massilised inimõiguste rikkumised, hüperinflatsioon, poliitiline surve, 
korruptsioon ja vägivald ohustavad inimeste elu ja sunnivad neid riigist põgenema; 
arvestades, et valitseva režiimi vead on oluliselt nõrgestanud Venezuela riiklikku 
tervishoiusüsteemi, mille tagajärjeks on terav puudus ravimitest ja ravi puudumine; 
arvestades, et režiimi esitatud COVID-19 arvnäitajad ei ole usaldusväärsed ning neid ei 
usalda ei kodumaine kui ka rahvusvaheline kogukond;

D. arvestades, et praegune ülemaailmne rahvatervisealane hädaolukord on veelgi 
raskendanud paljude Venezuelast pärit pagulaste ja rändajate ning neid vastuvõtvate 
riikide niigi kohutavat olukorda; arvestades, et esimesed teated rääkisid sellest, et riigi 
sandistatud tervishoiusüsteem ei tule pandeemiaga toime, haiglad on koroonahaigetest 
tulvil ja kümned tervishoiutöötajad on nakatunud;

E. arvestades, et Nicolás Maduro režiimi kontrolli all olev Venezuela ebaseaduslik 
ülemkohus kinnitas 26. mail 2020 õigusvastaselt hr Luis Parra rahvusassamblee 
presidendiks; arvestades, et 2020. aasta jaanuaris toimunud ebaseaduslikul istungjärgul 
ei järgitud ei õiguslikku menetlust ega põhiseaduslikke demokraatlikke põhimõtteid 
ning mõnel juhul takistati jõuga demokraatlikult valitud esindajate valdavat enamust 
istungil osalemast ja seal oma hääli andmast; arvestades, et koos muude 
antidemokraatlike aktsioonidega sundis ka selle ebaseadusliku kogu ebaseaduslik otsus 
ELi nõukogu kehtestama sanktsioone veel 11 vastutavale ametiisikule, sealhulgas Luis 
Parrale ja ülemkohtu põhiseaduskoja presidendile Juan Jose Mendozale;

F. arvestades, et 13. juunil 2020 nimetas ebaseaduslik ülemkohus ametisse riikliku 
valimisnõukogu uued liikmed, omamata selleks mingeid õiguslikke volitusi; arvestades, 
et Venezuela põhiseaduse artiklite 187 ja 296 kohaselt on nende ametissenimetamiste 
eest ainuvastutav rahvusassamblee kui Venezuela kodanike poolt demokraatlikult 
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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 sanktsioneeritud isikute nimekirja;

G. arvestades, et 72 tunni jooksul pärast seda, kui EL oli kehtestanud sihipärased 
sanktsioonid mitmetele inimõiguste tõsiste rikkumiste eest vastutavatele ametiisikutele, 
andis Nicolás Maduro Euroopa Liidu suursaadikule korralduse riigist lahkuda, ning 
arvestades, et ta ähvardas ka Hispaania suursaadikut täiendavate survemeetmetega; 
arvestades, et 2020. aasta mais teatati Prantsuse saatkonna ahistamisest Caracases, 
sealhulgas suursaadiku residentsi vee- ja elektrivarustuse katkestamisest;

H. arvestades, et hr Maduro režiim on parteisid Acción Democrática, Primero Justicia ja 
Un Nuevo Tiempo rünnates neid süstemaatiliselt taga kiusanud ebaseadusliku 
ülemkohtu otsustega, millega likvideeriti parteide liikmete tahte vastaselt nende 
praegused üleriigilised juhatused; arvestades, et Maduro režiim luges demokraatliku 
erakonna Voluntad Popular terroriorganisatsiooniks;

I. arvestades, et rahvusvaheline üldsus, sealhulgas Euroopa Liit, on sellise valimisfarsi ja 
ebaseaduslikud meetmed otsustavalt hukka mõistnud; arvestades, et selline tegevus on 
kahandanud demokraatlikku tegutsemisruumi riigis miinimumini ja veeretanud 
Venezuela poliitilise kriisi lahendamise teele suuri takistusi; arvestades, et eskaleeruva 
kriisi ületamiseks on hädavajalik moodustada riigis tasakaalustatud ja kaasav 
eriolukorra valitsus, mis hõlmaks kõiki riigi demokraatlikke poliitilisi ja sotsiaalseid 
gruppe ning suudaks leevendada praeguseid humanitaarvajadusi; arvestades, et hr 
Maduro ei saa sellises üleminekuvalitsuses osaleda;

J. arvestades, et rahvusvaheliste normide järgimine, sõltumatu ja tasakaalustatud riiklik 
valimisnõukogu (CNE) ning võrdsed tingimused, mis tagavad erakondade ja 
kandidaatide takistamatu osalemise, on aluseks usaldusväärsele valimisprotsessile, mis 
võimaldab vabasid ja õiglasi parlamendi- ja presidendivalimisi;

K. arvestades, et poliitvangide arv on alates 2014. aastal alanud massilistest 
rahvarahutustest suurenenud ja praegu on neid rohkem kui 430; arvestades, et teadete 
kohaselt peetakse Venezuelas kinni ka 11 eurooplast; arvestades, et Rahvusvahelises 
Kriminaalkohtus on praegu käimas režiimi poolt toime pandud arvukate 
piinamisjuhtude eeluurimine; arvestades, et repressioonid, meelevaldsed kinnipidamised 
ja piinamine on COVID-19 kriisi ajal sagenenud;

L.  arvestades, et Maduro režiim ei ole andnud läbipaistvat teavet, võtnud vastu 
rahvusvahelist humanitaarabi ega pidanud esmatähtsaks kõige ohustatumate 
elanikkonnarühmade õigusi ja vajadusi;

M. arvestades, et ülemvolinik Bachelet’ 2. juuli 2020. aasta aruandes Venezuela kohta 
kajastatakse inimõiguste olukorra jätkuvat halvenemist Venezuelas; arvestades, et 
aruandes öeldakse, et Maduro režiim jätkab poliitiliste vastaste piinamist, 
terroriseerimist ja tapmist ning et ajavahemikust 1. jaanuarist kuni 31. maini 2020 on 
dokumenteerinud üle 1300 julgeolekujõudude poolt toime pandud kohtuvälise 
hukkamise;

N. arvestades, et Maduro režiim on 2016. aastast saadik toetanud ebaseaduslikku 
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käsitöönduslikku kullakaevandamist Venezuela Amazonase piirkonnas, et rahastada 
ebaseaduslikke relvarühmitusi; arvestades, et kuld smugeldatakse ebaseaduslike 
kanalite kaudu riigist välja ning seda müüakse ja vahetatakse ebaseaduslikult 
välisriikides; arvestades, et seda nn verekulda kaevandatakse ja kasutatakse inimõiguste 
ja keskkonna arvel ebaseaduslikes ja kuritegelikes tingimustes, mis nii üht kui teist 
tõsiselt ohustavad;

O. arvestades, et Kuuba politseijõud ja sõjaväeluure on strateegiline osa Venezuela 
elanikkonna vastastest süstemaatiliste repressioonidest, mis aitavad Maduro režiimil 
võimul püsida;

P. arvestades, et vaja on tõhusaid meetmeid, et peatada julgeolekuoht kogu piirkonnale 
laiemalt, mida kujutab endast hr Maduro diktaatorliku režiimi, terrorirühmituste ja 
Venezuelas kuritegelikku tegevust arendavate organiseeritud relvarühmituste liit;

1. kinnitab oma sügavat muret tõsise humanitaarhädaolukorra pärast, mis ohustab rängalt 
Venezuela inimeste elu; juhib tähelepanu kogu piirkonnas süvenevale tõsisele 
rändekriisile ja avaldab tunnustust naaberriikide pingutustele ja ilmutatud 
solidaarsusele;

2. väljendab heameelt Venezuela pagulaste ja rändajatega solidaarsust väljendanud 
rahvusvahelisel rahastajate konverentsil antud lubaduste ja tehtud pingutuste üle; on 
seisukohal, et suurim hulk lubatud vahendeid, mis on otsetoetuste asemel laenud, ei 
vasta seatud eesmärkidele; nõuab, et laenuvõtjatele laenude saamiseks seatud 
tingimused ja eeskirjad peavad olema paindlikud ja läbipaistvad, mis looks tingimused 
laenude kiireks väljamaksmiseks;

3. kinnitab, et lubatud vahendid peavad kiiresti jõudma ettenähtud sihtkohtadesse, et neid 
saaks kohapeal viivitamatult kasutada; nõuab sellega seoses bürokraatia vähendamist ja 
lihtsustatud raamistikku, mis tagaks, et lubatud vahendid jõuavad võimalikult kiiresti 
nendeni, kes neid hädasti vajavad;

4. juhib tähelepanu kogu piirkonnas, sealhulgas ELi liikmesriikide Kariibi mere 
territooriumidel süvenevale rändekriisile, mida veelgi süvendab pandeemia põhjustatud 
äärmiselt raske olukord; palub, et komisjon ja Euroopa välisteenistus jätkaksid koostööd 
nende riikide ja territooriumidega mitte ainult humanitaarabi andmise, vaid ka 
täiendavate vahendite eraldamise ja arengupoliitika kaudu;

5. mõistab otsustavalt hukka rahvuskogu demokraatliku, põhiseadusliku ja läbipaistva 
toimimise takistamise ning selle liikmete pideva hirmutamise ja nende vastu suunatud 
vägivalla ja meelevaldsed otsused; taunib riikliku valimisnõukogu uute liikmete 
ebademokraatlikku ametisse nimetamist ning parteide praeguste juhatuste likvideerimist 
parteiliikmete tahte vastaselt;

6. kinnitab taas oma tunnustust sellele, et rahvuskogu läbipaistva ja demokraatliku 
hääletuse tulemusel on Juan Guaidó rahvuskogu seaduslik president ja Venezuela 
Bolívari Vabariigi seaduslik ajutine president kooskõlas Venezuela põhiseaduse 
artikliga 223;

7. kinnitab oma täielikku toetust rahvuskogule kui ainsale Venezuelas säilinud 
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õiguspäraselt valitud demokraatlikule organile, mille volitusi, sealhulgas rahvuskogu 
liikmete eesõigusi, immuniteeti ja turvalisust, tuleb austada; rõhutab, et rahumeelse 
poliitilise lahenduseni saab jõuda ainult siis, kui täielikult austatakse rahvuskogu 
põhiseaduslikke õigusi;

8. toonitab, et õiglased, läbipaistvad ja usaldusväärsed valimised ei saa toimuda, kui hr 
Maduro on võimul; tuletab meelde, et demokraatlike institutsioonide ja põhimõtete 
austamine ning õigusriigi põhimõtte järgimine on olulised tingimused Venezuela kriisile 
lahenduse leidmiseks tema rahva hüvanguks; nõuab seetõttu tungivalt, et ainsa 
väljapääsuteena kriisist loodaks kiiresti tingimused vabadeks, läbipaistvateks ja 
usaldusväärseteks presidendi- ja parlamendivalimisteks, mis põhineksid kindlal 
ajakaval, õiglastel tingimustel kõigile protsessis osalejatele, läbipaistvusel ja 
usaldusväärsete rahvusvaheliste vaatlejate kohalolul;

9. väljendab heameelt nõukogu hiljutise otsuse üle laiendada sihipäraseid sanktsioone veel 
11 isikule, mis ei kahjusta Venezuela elanikkonda, ning nõuab nende sanktsioonide 
tugevdamist ja laiendamist; on seisukohal, et ELi asutused peavad piirama nii nende 
isikute kui ka nende lähisugulaste liikumist ning sanktsioonide tulemusena külmutama 
nende varad ja peatama nende viisade kehtivuse; lisaks nõuab, et Venezuelast pärit 
verekullaga kauplemine ja selle ringlus ELis tuleb viivitamatult keelustada;

10. tuletab meelde, et nõukogu otsus 2017/2074 on liikmesriikidele õiguslikult siduv ja nad 
on kohustatud rakendama selles sisalduvaid piiravaid meetmeid, eelkõige takistama 
oma territooriumile sisenemist või selle läbimist isikutel, kelle suhtes kohaldatakse 
piiravaid meetmeid, samuti teavitama nõukogu viivitamata kirjalikult kõikidest tehtud 
eranditest;

11. peab äärmiselt kahetsusväärseks hr Maduro ähvardusi saata ELi suursaadik Caracasest 
välja, mis on üks viis maksta kätte sanktsioonide eest, mis on kehtestatud 11 
ametiisikule, kes vastutavad tõsiste inimõiguste rikkumiste eest; võtab teadmiseks kõrge 
esindaja / asepresidendi läbirääkimised, mille tulemusel otsus tühistati;

12. kutsub sellegipoolest liikmesriike ja Euroopa välisteenistust üles tühistama Maduro 
režiimi suursaadikute diplomaatilised akrediteeringud ja akrediteerima selle asemel 
president Guaidó nimetatud diplomaatilised esindajad;

13. nõuab kõigi poliitvangide viivitamatut vabastamist ning kohest lõpu tegemist poliitiliste 
vastaste, inimõiguslaste ja rahumeelsete meeleavaldajate piinamisele, väärkohtlemisele 
ja ahistamisele; nõuab lisaks ebaõiglaselt sundpagulusse saadetud isikute 
tagasipöördumist;

14. toetab täielikult Venezuela režiimi poolt toime pandud ulatuslike kuritegude ja 
repressioonide uurimist Rahvusvahelise Kriminaalkohtu poolt; nõuab tungivalt, et 
Euroopa Liit toetaks Rahvusvahelise Kriminaalkohtu osalisriikide algatust alustada 
Maduro režiimi poolt toime pandud inimsusvastaste kuritegude uurimist ja võtta nendes 
süüdi olevad isikud vastutusele;

15. tervitab Ühendkuningriigi kohtu 2. juuli 2020. aasta otsust, millega ühemõtteliselt 
tunnustatakse Venezuela Bolívari Vabariigi demokraatlikku legitiimsust selle presidendi 
Juan Guaidó isikus ja antakse talle seaduslik juurdepääs vabariigi kullavarudele;
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16. mõistab hukka Kuuba sekkumise Venezuela julgeoleku- ja salateenistuste tegevusse 
ning tema repressioonimeetodite eksportimise;

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 rahvuskogule, Lima rühma riikide valitsustele ja parlamentidele, Euroopa – 
Ladina-Ameerika parlamentaarsele assambleele ning Ameerika Riikide Organisatsiooni 
peasekretärile.


