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Rezoluția Parlamentului European referitoare la alegerile din Venezuela 

(2018/2695(RSP)) 

Parlamentul European, 

– având în vedere numeroasele sale rezoluții referitoare la situația din Venezuela, în 

special cea din 27 februarie 2014 referitoare la situația din Venezuela1, cea din 

18 decembrie 2014 referitoare la persecutarea opoziției democratice în Venezuela2 și 

cele din 12 martie 20153, 8 iunie 20164, 27 aprilie 20175 și 8 februarie 20186 referitoare 

la situația din Venezuela, 

– având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948, 

– având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, 

– având în vedere Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale, 

– având în vedere declarațiile „El Grupo de Lima” din 23 ianuarie 2018 și 

14 februarie 2018, 

– având în vedere concluziile Consiliului din 13 noiembrie 2017 și 22 ianuarie 2018, 

– având în vedere declarația din 26 ianuarie 2018 a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului 

Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) 

referitoare la cele mai recente evoluții din Venezuela, 

– având în vedere declarația din 8 februarie 2018 a procuroarei Curții Penale 

Internaționale, doamna Fatou Bensouda, 

– având în vedere declarația VP/ÎR din 19 aprilie 2018 privind situația din Venezuela, 

– având în vedere declarația din 20 aprilie 2018 a Organizației Statelor Americane (OAS) 

referitoare la înrăutățirea situației umanitare din Venezuela, 

– având în vedere declarația din 23 aprilie 2018 a Grupului său de susținere a democrației 

și de coordonare a alegerilor, 

– având în vedere articolul 123 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât alegerile prezidențiale anticipate convocate de Adunarea Națională 

Constituantă, nerecunoscută la nivel internațional, și sprijinite de Consiliul Electoral 

Național (CEN) urmează să aibă loc la 20 mai 2018; întrucât CEN a decis să limiteze 

participarea la alegerile locale și regionale organizate simultan pentru partidele care 

prezintă candidați la alegerile prezidențiale; 

B. întrucât, la 25 ianuarie 2018, Curtea Supremă venezueleană a decis să excludă Mesa de 

                                                 
1 JO C 285, 29.8.2017, p. 145. 
2 JO C 294, 12.8.2016, p. 21. 
3 JO C 316, 30.8.2016, p. 190. 
4 JO C 86, 6.3.2018, p. 101. 
5 Texte adoptate, P8_TA(2017)0200. 
6 Texte adoptate, P8_TA(2018)0041. 
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la Unidad Democrática (MUD), o coaliție formată din partide de opoziție, de la alegerile 

prezidențiale, ceea ce reprezintă o încălcare gravă a principiului alegerilor echitabile, 

deoarece le interzice candidaților opoziției să participe în mod liber și egal la alegeri; 

C. întrucât nu au fost îndeplinite condițiile pentru alegeri credibile, transparente și 

incluzive, astfel cum s-a demonstrat în cursul discuțiilor de la Santo Domingo, în cadrul 

cărora Guvernul venezuelean și opoziția nu au reușit să ajungă la un acord; întrucât 

organisme democratice internaționale, inclusiv Uniunea Europeană, au refuzat invitația 

de a participa ca observatori la acest proces electoral nelegitim; 

D. întrucât, la 13 noiembrie 2017, Consiliul Uniunii Europene a decis să impună 

Venezuelei un embargo în ceea ce privește armele și materialele conexe care ar putea fi 

utilizate pentru represiuni interne; întrucât, la 22 ianuarie 2018, Consiliul Uniunii 

Europene a decis în unanimitate să impună sancțiuni împotriva a șapte cetățeni 

venezueleni care dețin funcții oficiale, sub forma unor măsuri restrictive cum ar fi 

interdicția de călătorie și indisponibilizarea activelor, ca reacție la nerespectarea 

principiilor democratice; 

E. întrucât recentele evoluții din Venezuela cauzează și mai multă polarizare și duc la 

deteriorarea situației drepturilor omului, a democrației și a statului de drept; întrucât 

Venezuela se confruntă cu o criză politică, socială, economică și umanitară fără 

precedent, care a cauzat numeroase decese; 

1. respinge ferm decizia Adunării Naționale Constituante nerecunoscute la nivel 

internațional, decizie sprijinită de Consiliul Electoral Național, de a organiza alegeri 

prezidențiale anticipate, programate în prezent pentru data de 20 mai 2018; solicită 

suspendarea lor imediată, până la îndeplinirea condițiilor pentru alegeri credibile, 

transparente și incluzive; 

2. insistă că doar alegerile bazate pe un calendar electoral viabil, convenit în cadrul unui 

dialog național cu toți actorii vizați și cu partidele politice, și respectând condiții de 

participare egale, echitabile și transparente, inclusiv ridicarea interdicțiilor impuse 

adversarilor politici, eliberarea deținuților politici, un Consiliu Electoral Național având 

o componență echilibrată și membri imparțiali și existența unor garanții suficiente, 

inclusiv monitorizarea de către observatori internaționali independenți, vor fi 

recunoscute de UE; 

3. solicită convocarea imediată a unor alegeri care să respecte toate standardele 

internaționale și să fie pe deplin conforme cu criteriile OAS; subliniază că guvernul 

legitim rezultat în urma acestor alegeri trebuie să rezolve de urgență actuala criză 

economică și socială din Venezuela și să depună eforturi în vederea reconcilierii 

naționale a țării; 

4. invită atât guvernul, cât și opoziția să adopte fără întârziere un plan de stabilizare 

macroeconomică, împreună cu instituțiile financiare internaționale, pentru a aborda 

provocările multiple cu care se confruntă țara, cum ar fi criza umanitară provocată de 

hiperinflație și penuria de produse de bază și de medicamente; îndeamnă din nou 

guvernul din Venezuela să permită intrarea ajutorului umanitar în țară; 

5. reamintește că, în condițiile actuale, Parlamentul European nu poate recunoaște alegerile 

rezultate în urma acestui proces nelegitim; în acest sens, solicită Uniunii Europene, 

OAS și „El Grupo de Lima” să acționeze și să se exprime în mod unitar; 
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6. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 

externe și politica de securitate, guvernului și Adunării Naționale a Republicii 

Bolivariene a Venezuelei, Adunării parlamentare euro-latinoamericane, precum și 

Secretarului General al Organizației Statelor Americane. 

 


