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B9-0215/2020

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

Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Venezuele, najmä na uznesenie zo 16. 
januára 2020 o situácii vo Venezuele po nezákonnom zvolení nových orgánov a 
predsedníctva Národného zhromaždenia (parlamentný prevrat)1,

– so zreteľom na vyhlásenie hovorcu podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie 
pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) z 1. apríla 2020 o návrhu USA a 
situácii v súvislosti s pandémiou koronavírusu vo Venezuele,

– so zreteľom na vyhlásenie odborníkov OSN na ľudské práva z 30. apríla 2020 o 
núdzovej situácii v oblasti zdravia vo Venezuele,

– so zreteľom na tlačovú správu odborníkov OSN zo 6. mája 2020 o ničivých dôsledkoch 
humanitárnej a hospodárskej krízy v krajine pre ľudské práva,

– so zreteľom na správu vysokej komisárky OSN Michelle Bacheletovej o ľudských 
právach vo Venezuele z 2. júla 2020,

– so zreteľom na spoločnú tlačovú správu Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov 
(UNHCR) a Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) z 1. apríla 2020 o situácii 
utečencov a migrantov z Venezuely počas krízy COVID-19,

– so zreteľom na vyhlásenia hovorcu PK/VP zo 4. a 16. júna 2020 o najnovšom vývoji vo 
Venezuele,

– so zreteľom na vyhlásenie Výboru pre zahraničné veci z 11. júna 2020 o nedávnych 
útokoch na venezuelské Národné zhromaždenie,

– so zreteľom na vyhlásenie medzinárodnej kontaktnej skupiny zo 16. júna 2020 o 
zníženej dôveryhodnosti venezuelského orgánu pre voľby a z 24. júna 2020 o 
zhoršujúcej sa politickej kríze vo Venezuele,

– so zreteľom na rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/898 z 29. júna 2020, ktorým sa mení 
rozhodnutie (SZBP) 2017/2074 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu vo 
Venezuele2, v ktorom sa pridáva 11 vysokopostavených venezuelských úradníkov do 
zoznamu osôb, voči ktorým sa uplatňujú reštriktívne opatrenia,,

– so zreteľom na venezuelskú ústavu,

1 Prijaté texty, P9_TA(2020)0013.
2 Ú. v. EÚ L 205 I, 29.6.2020, s. 6.
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– so zreteľom na Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu,

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

A. keďže 26. mája 2020 Európska únia a vláda Španielska s podporou UNHCR a IOM 
zvolali Medzinárodnú konferenciu darcov v rámci solidarity s venezuelskými 
utečencami a migrantmi; keďže medzinárodní darcovia prisľúbili celkovo 2,544 
miliardy EUR, z čoho len 595 miliónov EUR tvoria priame granty a zvyšok sú iba 
podmienené úvery; keďže počas konferencie niektorí z dlžníkov vyjadrili svoje obavy, 
pokiaľ ide o byrokratické ťažkosti a zložité regulačné rámce na získanie úverov; keďže 
595 miliónov EUR sotva dosiahne úroveň potrebnú na vyrovnanie sa s ročnými 
dôsledkami takejto bezprecedentnej krízy v susedných krajinách;

B. keďže približne päť miliónov Venezuelčanov opustilo krajinu; keďže podľa UNHCR 
kríza utečencov z Venezuely je  po Sýrii druhou najväčšou krízou na svete; keďže sa 
očakáva, že do konca roka 2020 celkový počet ľudí, ktorí utekajú pred zhoršujúcimi sa 
podmienkami vo Venezuele, presiahne 6,5 milióna;

C. keďže už aj tak hlboká politická, hospodárska, inštitucionálna, sociálna a mnohostranná 
humanitárna kríza vo Venezuele sa počas pandémie COVID-19 výrazne zhoršila a stala 
sa ešte závažnejšou; keďže zvýšený nedostatok liekov a potravín, rozsiahle porušovanie 
ľudských práv, hyperinflácia, politický útlak, korupcia a násilie ohrozujú životy ľudí a 
nútia ich k opusteniu krajiny; keďže venezuelské zdravotníctvo je v dôsledku zlého 
riadenia režimom výrazne znefunkčnené, čoho následkom je kritický nedostatok liekov 
a nedostupnosť lekárskeho ošetrenia; keďže čísla týkajúce sa ochorenia COVID-19, 
ktoré poskytuje režim, nie sú dôveryhodné a nedôveruje im tak domáce, ako aj 
medzinárodné spoločenstvo;

D. keďže súčasná globálna núdzová situácia v oblasti verejného zdravia ešte viac zhoršila 
už aj tak zúfalú situáciu mnohých utečencov a migrantov z Venezuely, ako aj situáciu v 
ich hostiteľských krajinách; keďže podľa počiatočných správ o ochromení nefunkčného 
systému zdravotnej starostlivosti v krajine pandémiou COVID-19 sú nemocnice plné 
pacientov s koronavírusom a desiatky zdravotníckych pracovníkov sa nakazili;

E. keďže venezuelský Najvyšší súd ovládaný režimom Nicolása Madura 26. mája 2020 
neoprávnene ratifikoval Luisa Parru za predsedu Národného zhromaždenia; keďže na 
jeho nezákonnom zasadnutí, ktoré sa konalo v januári 2020, nebol dodržaný právny 
postup, ani demokratické ústavné zásady tým, že sa bránilo, v niektorých prípadoch 
silou, veľkej väčšine demokraticky zvolených zástupcov, aby boli prítomní na zasadnutí 
a následne odovzdali svoje hlasy; keďže nezákonné rozhodnutie vydané týmto 
nelegitímnym orgánom, okrem iných nedávnych antidemokratických opatrení, viedlo k 
tomu, že Rada EÚ uložila sankcie na ďalších 11 zodpovedných úradníkov vrátane Luisa 
Parru a Juana Joseho Mendozu, predsedu ústavnej komory Najvyššieho súdu;

F. keďže 13. júna 2020 nelegitímny Najvyšší súd vymenoval nových členov Národnej 
volebnej rady, a to aj napriek tomu, že na to nemal žiadnu právomoc; keďže podľa 
článkov 187 a 296 venezuelskej ústavy má za takéto menovanie výhradnú a výlučnú 
zodpovednosť Národné zhromaždenie, t. j. orgán demokraticky volený venezuelskými 
občanmi; keďže Európsky parlament neuzná žiadne rozhodnutie ani uznesenie, ktoré 
jednostranne prijmú tieto nelegitímne orgány; keďže úradníci zodpovední za tieto 
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rozhodnutia boli rovnako zaradení do sankčného zoznamu Rady;

G. keďže Nicolás Maduro nariadil veľvyslankyni EÚ opustiť krajinu do 72 hodín, ako 
reakciu na rozhodnutie Rady o uvalení cielených sankcií voči viacerým úradníkom 
zodpovedným za závažné porušovanie ľudských práv, a keďže sa vyhrážal aj 
veľvyslancovi Španielska ďalšími odvetnými opatreniami; keďže v máji 2020 sa 
objavili správy o pôsobení ťažkostí pre francúzske veľvyslanectvo v Caracase, a to aj 
prerušením dodávok vody a elektrickej energie pre veľvyslancovu rezidenciu;

H. keďže Madurov režim útočí na politické strany Acción Democrática, Primero Justicia a 
Un Nuevo Tiempo systematickým prenasledovaním prostredníctvom rozhodnutí 
nelegitímneho Najvyššieho súdu (TSJ), ktorý stranám proti vôli ich členov odvolal 
národné rady riaditeľov; keďže Madurov režim označil demokratickú politickú stranu 
Voluntad Popular za teroristickú organizáciu;

I. keďže medzinárodné spoločenstvo vrátane Európskej únie rázne odmietlo túto volebnú 
frašku a protiprávne akcie; keďže táto akcia ešte viac zúžila demokratický priestor v 
krajine na takmer minimum a vytvorila zásadné prekážky pre riešenie politickej krízy 
vo Venezuele; keďže vytvorenie vyváženej a inkluzívnej národnej vlády pre núdzovú 
situáciu, ktorá by zahŕňala všetky demokratické politické a sociálne sektory krajiny a 
bola by schopná riešiť súčasné humanitárne potreby, je kľúčové na prekonanie 
narastajúcej krízy;  keďže Maduro nemôže byť súčasťou takejto prechodnej vlády;

J. keďže dodržiavanie medzinárodných noriem, nezávislá a vyvážená Národná volebná 
rada a rovnaké podmienky zabezpečujúce neobmedzenú účasť politických strán a 
kandidátov predstavujú základné kamene dôveryhodného volebného procesu, ktorý 
umožní slobodné a spravodlivé parlamentné a prezidentské voľby;

K. keďže počet politických väzňov sa od začiatku hromadných občianskych nepokojov v 
roku 2014 zvyšuje a v súčasnosti je ich už viac ako 430; keďže vo Venezuele je podľa 
správ zadržiavaných aj 11 Európanov; keďže Medzinárodný trestný súd v súčasnosti 
predbežne skúma množstvo hlásených prípadov mučenia, ktorých sa dopustil režim, ako 
zločiny proti ľudskosti; keďže prípady represie, svojvoľného zadržiavania a mučenia sa 
počas krízy COVID-19 zvýšili;

L. keďže Madurov režim neposkytuje transparentné informácie, neprijíma medzinárodnú 
humanitárnu pomoc a neuprednostňuje potreby a práva najzraniteľnejších vrstiev 
obyvateľstva,

M. keďže správa vysokej komisárky Bacheletovej o Venezuele z 2. júla 2020 dokumentuje 
pokračujúce zhoršovanie situácie v oblasti ľudských práv vo Venezuele; keďže v správe 
sa jasne uvádza, že Madurov režim sa naďalej dopúšťa mučenia, terorizmu a zabíjania 
politických oponentov, a v období od 1. januára do 31. mája 2020 sa zdokumentovalo 
viac ako 1 300 mimosúdnych popráv bezpečnostnými silami;

N. keďže Madurov režim od roku 2016 podporuje nezákonnú drobnú ťažbu zlata vo 
venezuelskej Amazónii na financovanie nelegálnych ozbrojených skupín; keďže zlato 
sa pašuje z krajiny prostredníctvom nelegálnych kanálov a v zahraničí sa nezákonne  
predáva a vymieňa; keďže toto tzv. krvavé zlato sa ťaží a využíva na úkor ľudských 
práv a životného prostredia za nezákonných a trestných podmienok, ktoré vážne 
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ohrozujú tak ľudské práva, ako aj životné prostredie;

O. keďže kubánska polícia a vojenská spravodajská služba sú strategickou súčasťou 
systematických represií uplatňovaných proti venezuelskému obyvateľstvu, čo pomáha 
Madurovmu režimu, aby zotrval pri moci;

P. keďže na zastavenie bezpečnostnej hrozby pre širší región, ktorú predstavuje aliancia 
medzi Madurovým diktátorským režimom, teroristickými skupinami a organizovanými 
ozbrojenými skupinami vykonávajúcimi trestnú činnosť vo Venezuele, sú potrebné 
účinné opatrenia;

1. opätovne vyjadruje hlboké znepokojenie nad náročnou naliehavou humanitárnou 
situáciou, ktorá výrazne ohrozuje život obyvateľov Venezuely; upozorňuje na zhoršenú 
migračnú krízu v celom regióne a oceňuje vyvinuté úsilie a solidaritu, ktoré preukázali 
susedné krajiny;

2. víta záväzky a úsilie Medzinárodnej konferencie darcov v oblasti solidarity s 
venezuelskými utečencami a migrantmi; domnieva sa, že najväčšia objem záväzkov 
pozostávajúcich z úverov namiesto priamych grantov nespĺňa plánované ciele; žiada, 
aby podmienky a pravidlá pre dlžníkov týkajúce sa získania prístupu k takýmto úverom 
boli pružné a transparentné, čím by sa vytvorili podmienky na rýchle rozdelenie úverov;

3. trvá na tom, že je naliehavo potrebné, aby sa prisľúbené prostriedky dostali na miesto 
určenia, aby sa mohli bezodkladne použiť priamo na mieste; v tejto súvislosti vyzýva na 
zníženie byrokracie a zjednodušený rámec, ktorý dokáže zabezpečiť, aby sa tieto 
záväzky čo najskôr dostali k tým, ktorí ich naliehavo potrebujú;

4. upozorňuje na zhoršujúcu sa migračnú krízu v celom regióne vrátane karibských území 
členských štátov EÚ, ktorú ešte zhoršili mimoriadne zložité okolnosti spôsobené 
pandémiou; žiada Komisiu a Európsku služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), aby 
pokračovali v spolupráci s týmito krajinami a územiami, a to nielen poskytovaním 
humanitárnej pomoci, ale aj zabezpečením väčšieho množstva zdrojov a rozvojovou 
politikou;

5. dôrazne odmieta porušenia demokratického, ústavného a transparentného fungovania 
Národného zhromaždenia, ako aj zastrašovanie a násilie a svojvoľné rozhodnutia 
namierené proti jeho poslancom; odsudzuje nedemokratické menovanie nových členov 
Národnej volebnej rady a skutočnosť, že politickým stranám boli, proti vôli ich členov, 
odvolané národné rady riaditeľov;

6. opakuje svoje uznanie, že po transparentnom a demokratickom hlasovaní Národného 
zhromaždenia je Juan Guaidó legitímnym predsedom Národného zhromaždenia a 
legitímnym dočasným prezidentom Venezuelskej bolívarovskej republiky v súlade s 
článkom 223 venezuelskej ústavy;

7. opätovne vyjadruje plnú podporu Národnému zhromaždeniu, ktoré je jediným legitímne 
zvoleným demokratickým orgánom Venezuely a ktorého právomoci treba rešpektovať, 
a to vrátane výsad, imunity a bezpečnosti jeho poslancov; trvá na tom, že mierové a 
politické riešenie možno dosiahnuť len úplným rešpektovaním ústavných výsad 
Národného zhromaždenia;
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8. zdôrazňuje, že spravodlivé, transparentné a dôveryhodné voľby sa nemôžu uskutočniť, 
pokiaľ je Maduro pri moci; pripomína, že rešpektovanie demokratických inštitúcií a 
zásad a dodržiavanie zásad právneho štátu sú základnými podmienkami vyriešenia krízy 
vo Venezuele v prospech jej obyvateľov; preto naliehavo požaduje vytvorenie 
podmienok vedúcich k slobodným, transparentným a dôveryhodným prezidentským a 
legislatívnym voľbám založeným na pevne stanovenom harmonograme, spravodlivých 
podmienkach pre všetky subjekty zapojené do procesu, transparentnosti a prítomnosti 
dôveryhodných medzinárodných pozorovateľov ako jedinej cesty z krízy;

9. víta nedávne rozhodnutie Rady rozšíriť cielené sankcie na ďalších 11 jednotlivcov, čo 
nepoškodí obyvateľov Venezuely, a žiada, aby sa tieto sankcie posilnili a rozšírili; 
domnieva sa, že orgány EÚ musia  obmedziť pohyb týchto osôb, ako aj pohyb ich 
najbližších príbuzných a zmraziť ich aktíva a víza ako výsledok sankcií; ďalej požaduje 
okamžitý zákaz obchodovania s krvným zlatom z Venezuely a jeho obehu v EÚ;

10. pripomína, že členské štáty sú právne viazané rozhodnutím Rady 2017/2074 a majú 
povinnosť vykonávať reštriktívne opatrenia, ktoré sú v ňom uvedené, najmä zabrániť 
vstupu na svoje územia alebo prechod cez ne v prípade osôb, na ktoré sa vzťahujú 
reštriktívne opatrenia, ako aj povinnosť bezodkladne písomne upovedomiť Radu o 
všetkých udelených výnimkách;

11. vyjadruje hlboké poľutovanie nad Madurovou hrozbou vyhostiť veľvyslankyňu EÚ v 
Caracase ako odvetné opatrenie za sankcie voči 11 venezuelským úradníkom 
zodpovedným za závažné porušovanie ľudských práv; berie na vedomie rokovania 
PK/VP, ktoré viedli k zrušeniu rozhodnutia;

12. vyzýva však členské štáty a ESVČ, aby zrušili diplomatickú akreditáciu veľvyslancov 
prezidenta Madura a namiesto toho akreditovali diplomatických zástupcov, ktorých 
vymenoval prezident Guaidó;

13. požaduje okamžité prepustenie všetkých politických väzňov a ukončenie mučenia, 
zlého zaobchádzania a obťažovania politických oponentov, ľudskoprávnych aktivistov a 
pokojných demonštrantov; vyzýva ďalej na návrat osôb, ktoré boli nespravodlivo 
donútené k exilu;

14. plne podporuje MTS pri vyšetrovaní rozsiahlych zločinov proti ľudskosti a represívnych 
aktov, ktorých sa dopustil venezuelský režim; naliehavo vyzýva EÚ, aby podporila 
iniciatívu zmluvných štátov MTS, ktorej cieľom je začať vyšetrovanie zločinov proti 
ľudskosti spáchaných Madurovým režimom, a tým vyvodiť zodpovednosť voči 
príslušným osobám;

15. víta rozhodnutie britského súdu z 2. júla 2020, v ktorom sa jednoznačne uznáva 
demokratická legitimita Venezuelskej bolívarovskej republiky v osobe jej prezidenta 
Juana Guaidóa tým, že mu poskytol legálny prístup k republikovým zásobám zlata;

16. odsudzuje zasahovanie Kuby do bezpečnostných a tajných služieb vo Venezuele a 
vývoz represívnych techník;

17. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedovi 
Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, 
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legitímnemu dočasnému prezidentovi republiky a Národnému zhromaždeniu 
Venezuelskej bolívarovskej republiky, vládam a parlamentom krajín Limskej skupiny, 
Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu a generálnemu tajomníkovi 
Organizácie amerických štátov.


