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Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Venezueli 

(2018/2559(RSP)) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948, 

– ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, katerega 

podpisnica je Venezuela, 

– ob upoštevanju venezuelske ustave, 

– ob upoštevanju svojih številnih resolucij o Venezueli, zlasti z dne 27. februarja 2014 o 

razmerah v Venezueli1, z dne 18. decembra 2014 o preganjanju demokratične opozicije 

v Venezueli2, z dne 12. marca 2015 o razmerah v Venezueli3, z dne 8. junija 2016 o 

razmerah v Venezueli4, z dne 27. aprila 2017 o razmerah v Venezueli5 in z 

dne 13. septembra 2017 o političnih odnosih EU z Latinsko Ameriko6,  

– ob upoštevanju izjave predsednikov Odbora za zunanje zadeve, delegacije Mercosurja 

in Evro-latinskoameriške parlamentarne skupščine (EuroLat) z dne 12. julija 2017 o 

trenutnih razmerah v Venezueli,  

– ob upoštevanju medameriške demokratične listine, sprejete 11. septembra 2001,  

– ob upoštevanju izjave visokega komisarja OZN za človekove pravice Zejda Rada Al 

Huseina z dne 31. marca 2017 o sodbi venezuelskega vrhovnega sodišča, s katero je 

prevzelo zakonodajne pristojnosti narodne skupščine,  

– ob upoštevanju izjave Sveta OZN za človekove pravice z dne 2. februarja 2018, v kateri 

obsoja pridržanje Enriqueja Aristeguite,  

– ob upoštevanju opozoril iz poročil Organizacije ameriških držav o Venezueli z dne 

30. maja 2016 in 14. marca 2017 in ob upoštevanju pozivov generalnega sekretarja 

Organizacije ameriških držav k nujnemu sklicu njenega stalnega sveta v skladu s 

členom 20 medameriške demokratične listine za razpravo o venezuelski politični krizi,  

– ob upoštevanju pisma podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje 

zadeve in varnostno politiko Federice Mogherini z dne 27. marca 2017 o hudi in čedalje 

globlji politični, gospodarski in humanitarni krizi v Venezueli,  

– ob upoštevanju izjave Organizacije ameriških držav z dne 13. marca 2017, v kateri je 14 

držav članic podpisnic zahtevalo, naj Venezuela med drugim hitro organizira volitve, 

izpusti politične zapornike in prizna delitev oblasti v skladu z ustavo,  

                                                 
1 UL C 285, 29.8.2017, str. 145. 
2 UL C 294, 12.8.2016, str. 21. 
3 UL C 316, 30.8.2016, str.190. 

4 Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0269. 
5 Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0200. 

6 Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0345. 
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– ob upoštevanju resolucije stalnega sveta Organizacije ameriških držav z dne 

3. aprila 2017 o nedavnih dogodkih v Venezueli,  

– ob upoštevanju izjav skupine iz Lime z dne 23. januarja 2017 o odločitvi nacionalne 

ustavodajne skupščine, da razpiše predsedniške volitve,  

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 13. novembra 2017 in 22. januarja 2018 o 

Venezueli, in sicer da se uvedejo embargo na orožje in sankcije,  

– ob upoštevanju izjave visoke predstavnice v imenu EU o pridružitvi nekaterih tretjih 

držav omejevalnim ukrepom glede na razmere v Venezueli z dne 7. decembra 2017;  

– ob upoštevanju izjave visoke predstavnice v imenu EU z dne 26. januarja 2018 o 

najnovejših dogodkih v Venezueli, v kateri obsoja odločitev venezuelskih oblasti, da 

izženejo španskega veleposlanika v Caracasu,  

– ob upoštevanju svoje odločitve, da nagrado Saharova za leto 2017 podeli demokratični 

opoziciji v Venezueli,  

– ob upoštevanju člena 123(2) in (4) Poslovnika, 

A. ker je nelegitimna narodna ustavodajna skupščina, ki mednarodno ni priznana in katere 

ne priznava niti EU, pozvala, naj se predsedniške volitve izvedejo pred koncem aprila 

2018; ker je v skladu z venezuelsko ustavo za razpis volitev pristojen državni volilni 

svet; ker je bil nedavno večkrat kršen člen 298 venezuelske ustave, ki jasno določa, da 

se pravo, ki ureja volilne postopke, nikakor ne sme spreminjati v obdobju med datumom 

volitev in datumom šest mesecev neposredno pred tem; 

B. ker je bila odločitev sprejeta zunaj nacionalnega dialoga, ki poteka že od 

decembra 2017, in ne glede na morebiten napredek, dosežen na srečanju med 

venezuelsko vlado in opozicijo v Santo Domingu; ker sta bila datum in postopek 

priprave volitev glavni temi pogovorov v Santo Domingu; ker je tak razpis volitev v 

nasprotju z demokratičnimi načeli in dobro vero, kar zadeva dialog med vlado in 

opozicijo; 

C. ker je 25. januarja 2018 vrhovno sodišče sklenilo, da bo opozicijsko koalicijo Mesa de 

la Unidad Democrática (MUD) izločilo iz predsedniških volitev; ker je 

4. februarja 2018 državni volilni svet izključil stranko Primero Justicia iz volilnega 

postopka; ker je voditeljem, kot sta Leopoldo López and Henrique Capriles, 

prepovedano kandidirati na volitvah; ker se s temi odločitvami hudo krši načelo 

poštenih volitev, saj se kandidatom opozicije prepoveduje, da svobodno in enakopravno 

kandidirajo na volitvah; 

D. ker je Parlament koaliciji MUD leta 2017 podelil nagrado Saharova za svobodo misli; 

E. ker sta zaradi neustavnega poziva k predčasnim volitvam Mehika in Čile prekinila 

sodelovanje v postopku nacionalnih političnih pogajanj med venezuelsko vlado in 

delom opozicije; 

F. ker je 13. novembra 2017 Svet EU sklenil uvesti embargo na izvoz orožja v Venezuelo 

in prepoved za sorodni material, ki bi ga bilo mogoče uporabiti za notranjo represijo; 

http://www.consilium.europa.eu/sl/press/press-releases/2017/12/07/declaration-hr-in-view-of-the-situation-in-venezuela/
http://www.consilium.europa.eu/sl/press/press-releases/2017/12/07/declaration-hr-in-view-of-the-situation-in-venezuela/
https://venezuela.justia.com/federales/constitucion-de-la-republica-bolivariana-de-venezuela/titulo-v/capitulo-v/#articulo-298
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G. ker je 22. januarja 2018 Svet EU soglasno sklenil, da bo zaradi nespoštovanja 

demokratičnih načel, pravne države in demokracije sedmim venezuelskim 

posameznikom, ki zasedajo uradne položaje, naložil sankcije v obliki restriktivnih 

ukrepov, kot so prepoved potovanja in zamrznitev premoženja; 

H. ker je Venezuela po sprejetju sankcij EU sprejela povračilni ukrep in izgnala španskega 

veleposlanika v Caracasu, ga razglasila za »persona non grata« ter Španijo obtožila, da 

se vmešava v njene notranje zadeve; ker je EU odločno obsodila to potezo, hkrati pa 

izrazila popolno solidarnost s Španij, saj se odločitve EU na področju zunanje politike, 

vključno z nalaganjem sankcij, sprejemajo soglasno; 

I. ker so razmere na področju človekovih pravic, demokracije in pravne države v 

Venezueli vse slabše; ker se Venezuela spopada s politično, družbeno, gospodarsko in 

humanitarno krizo brez primere, zaradi katere umira veliko ljudi; ker sta organizacija 

svobodnih in poštenih volitev z vsemi ustreznimi jamstvi in zadostni čas za pripravo 

bistvena za začetek reševanja številnih težav, s katerimi se država spoprijema; ker je iz 

države pobegnilo skoraj 2 milijona Venezuelcev; ker so države gostiteljice pod vse 

večjim pritiskom za zagotavljanje pomoči in storitev novim priseljencem; 

J. ker je bil uporniški pripadnik policije Oscar Pérez zunajsodno ubit, poleg njega pa še 

šest drugih oseb, čeprav so se pred tem že sami predali; 

K. ker je 2. februarja 2018 ponoči obveščevalna služba ugrabila Enriqueja Aristeguieta 

Gramcka na njegovem domu, ne da bi posredovala kakršne koli informacije o tem, kje 

je, naslednji dan pa ga je izpustila; 

L. ker je v Venezueli vse več ljudi, tudi otrok, podhranjenih zaradi omejenega dostopa do 

kakovostnih zdravstvenih storitev, zdravil in hrane; ker venezuelska vlada žal vztraja pri 

zanikanju tega problema ter zavrača in otežuje razdelitev mednarodne človekoljubne 

pomoči; ker si Venezuelci prizadevajo, da bi zaradi hudega pomanjkanja doma kupovali 

živila in osnovne potrebščine na Karibskih otokih; 

1. obžaluje enostransko odločitev nelegitimne narodne ustavodajne skupščine, ki ni 

mednarodno priznana niti je ne priznava EU, da razpiše predčasne predsedniške volitve 

pred koncem aprila 2018; globoko obžaluje nedavno sodbo venezuelskega vrhovnega 

sodišča, ki predstavnikom koalicije MUD prepoveduje, da bi nastopili na prihodnjih 

volitvah; poudarja, da številni morebitni kandidati ne bodo mogli sodelovati na volitvah, 

ker so v izgnanstvu, imajo upravno prepoved oziroma so zaprti ali v hišnem priporu; 

poudarja, da politične strank ne bi smele imeti nobenih ovir za sodelovanje niti 

izpolnjevati nobenih pogojev in poziva venezuelske oblasti, naj strankam popolnoma 

povrnejo upravičenost do sodelovanja; 

2. poudarja, da bodo EU in njene institucije, vključno z Evropskim parlamentom, priznale 

samo volitve, ki bodo temeljile na izvedljivem volilnem koledarju, bodo dogovorjene v 

okviru nacionalnega dialoga z vsemi ustreznimi subjekti in političnimi strankami, bodo 

spoštovale enake, poštene in pregledne pogoje za udeležbo, vključno z odpravo 

prepovedi kandidiranja za predstavnike opozicije, brez političnih zapornikov in ob 

zagotovilu, da bo državni volilni svet uravnoteženo sestavljen in nepristranski, ter ob 

ustreznih jamstvih, vključno z neodvisnim mednarodnim opazovanjem; opozarja, da je 

pripravljen napotiti misijo za opazovanje volitev, če bodo izpolnjeni vsi potrebni pogoji; 
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3. ostro obsoja odločitev venezuelskih oblasti, da izženejo španskega veleposlanika v 

Caracasu in ga razglasijo za »persona non grata«, ter vztraja, naj venezuelske oblasti 

nemudoma obnovijo normalne diplomatske odnose s Španijo; želi spomniti, da se vse 

odločitve EU na področju zunanje politike, tudi glede uvedbe sankcij, sprejemajo 

soglasno; v zvezi s tem poziva k solidarnosti s Španijo; 

4. meni, da je sklep Sveta EU o uvedbi embarga na orožje in naložitvi sankcij sedmim 

venezuelskim uradnikom ustrezen odziv na hude kršitve človekovih pravic in 

demokracije, vendar poziva k razširitvi teh sankcij še na osebe, ki so glavni krivci za 

zaostritev politične, družbene, gospodarske in humanitarne krize, in sicer predsednika, 

podpredsednika, obrambnega ministra, člane vrhovnega vojaškega poveljstva in člane 

ožjega kroga sodelavcev, vključno z družinskimi člani; predlaga, naj se v primeru 

nadaljnjega slabšanja stanja na področju človekovih pravic preučijo dodatni diplomatski 

in gospodarski ukrepi, vključno z ukrepi v zvezi z državnim naftnim podjetjem 

Petróleos de Venezuela, S.A.; 

5. najodločnejše obsoja stalne kršitve demokratičnega reda v Venezueli; ponovno izraža 

popolno podporo narodni skupščini kot edinemu zakonito sestavljenemu in priznanemu 

parlamentu v Venezueli ter poziva venezuelsko vlado, naj v celoti obnovi njene ustavne 

pristojnosti; zavrača vse odločitve, ki jih sprejme narodna ustavodajna skupščina, saj 

kršijo vse demokratične standarde in pravila; podpira politično rešitev z vsemi 

ustreznimi subjekti in političnimi strankami; želi spomniti, da je delitev in medsebojno 

nevmešavanje vej oblasti bistveno načelo demokratičnih držav, ki temeljijo na pravni 

državi; 

6. poziva tožilca Mednarodnega kazenskega sodišča, naj v skladu z Rimskim statutom 

začne preiskavo kršitev človekovih pravic, ki jih je zagrešil venezuelski režim, in 

poziva EU, naj v zvezi s tem prevzame dejavno vlogo; 

7. ponavlja svoje prejšnje pozive k takojšnji in brezpogojni izpustitvi vseh političnih 

zapornikov, spoštovanju demokratično izvoljenih organov in spoštovanju človekovih 

pravic; 

8. izraža solidarnost in popolno podporo venezuelskemu narodu, ki ga je prizadela huda 

humanitarna kriza; poziva k sprejetju takojšnjega dogovora o načrtu dostopa do države 

zaradi humanitarne krize in poziva venezuelske oblasti, naj brez odlašanja omogočijo 

neovirano humanitarno pomoč ter dovolijo vstop mednarodnim organizacijam, ki želijo 

pomagati ljudem; poziva k hitri uvedbi mehanizma kratkoročnega odziva za boj proti 

podhranjenosti med najranljivejšimi skupinami, kot so otroci; poziva EU, naj pomaga 

sosednjim državam, zlasti Kolumbiji, pri reševanju položaja venezuelskih beguncev; 

poziva venezuelske oblasti, naj Venezuelcem v tujini, ki imajo pravico do prejemkov 

socialne varnosti, omogočijo dostop do pokojnin; 

9. ponavlja zahtevo, da Venezuelo čim prej obišče delegacija Evropskega parlamenta, ki bi 

čim prej vzpostavila dialog z vsemi sprtimi stranmi;  

10. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, 

podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno 

politiko, vladi in narodni skupščini Bolivarske republike Venezuele, Evro-

latinskoameriški parlamentarni skupščini ter generalnemu sekretarju Organizacije 

ameriških držav. 


