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Venezuela 

Uznesenie Európskeho parlamentu z 23. októbra 2008 o zákazoch politickej činnosti vo 

Venezuele  

Európsky parlament, 

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Venezuele, a najmä na svoje uznesenie 

z 24. mája 2007 o prípade siete Radio Caracas TV vo Venezuele1, 

– so zreteľom na správu organizácie Human Rights Watch zo septembra 2008 o situácii v 

oblasti ľudských práv vo Venezuele v poslednom desaťročí s názvom Dekáda pod vládou 

Cháveza: politická intolerancia a stratené príležitosti na pokrok v oblasti ľudských práv 

vo Venezuele, 

– so zreteľom na článok 115 ods. 5 rokovacieho poriadku, 

A. keďže venezuelské orgány používajú rôzne zoznamy občanov („zoznam Tascón”, 

„zoznam Maisanta”, „zoznam Russián”) s cieľom prepúšťať štátnych zamestnancov, 

odobrať občanom právo zastávať verejné funkcie a znemožniť im využívať 

administratívne služby a postupy, 

B. keďže politicky motivované používanie týchto zoznamov obmedzuje občianske 

a politické práva oponentov súčasnej venezuelskej vlády, a najmä pasívne volebné právo 

a právo voličov slobodne si zvoliť svoje miestne, regionálne a celoštátne orgány, 

C. keďže generálny kontrolór republiky prijal administratívne opatrenie, na základe ktorého 

bola vysokému počtu zástupcov opozície zakázaná činnosť a bolo im znemožnené 

kandidovať v regionálnych a komunálnych voľbách plánovaných na november 2008, 

D. keďže venezuelské orgány svojvoľne vypovedali riaditeľa mimovládnej organizácie 

Human Rights Watch pre Ameriky Josého Miguela Vivanca a zástupcu riaditeľa pre 

Ameriky Daniela Wilkinsona z Venezuely na základe toho, že vydali kritickú správu 

o verejných slobodách a dodržiavaní ľudských práv počas desiatich rokov vykonávania 

mandátu prezidenta Huga Cháveza, 

E. keďže tieto skutočnosti sú len poslednými z dlhého radu krokov prijatých vládou s cieľom 

potlačiť hlas opozície, disidentov a medzinárodných pozorovateľov v krajine, 

F. keďže 1. októbra 2008 bol v meste Maracaibo vo svojom aute na smrť dostrieľaný 

študentský vodca strany COPEI a predseda Federácie akademických stredísk štátnej 

univerzity Zulia Julio Soto, pričom sa tento zločin stal za zvláštnych okolností a zatiaľ 

nebol objasnený, 

1. vyjadruje svoje znepokojenie nad zoznamom prípadov odobratí volebných práv, ktorý 

vydal generálny kontrolór republiky; 
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2. vyzýva venezuelskú vládu, aby zvážila zákazy politickej činnosti administratívnej povahy 

v rámci ustanovení článkov 42 a 65 venezuelskej ústavy, podľa ktorých má toto 

oprávnenie výlučne a s konečnou platnosťou súdna moc, ako to je zvykom v každom 

právnom štáte; 

3. takisto vyzýva venezuelskú vládu, aby dodržiavala medzinárodné dohody, ktoré 

Venezuela podpísala a ratifikovala, vrátane ustanovení o politických právach stanovených 

v článkoch 23 ods. 1 písm. b) a 23 ods. 2 Amerického dohovoru o ľudských právach a 

v článkoch 2 a 25 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach; 

4. ostro odmieta prenasledovanie a svojvoľné vypovedanie aktivistov v oblasti ľudských 

práv a domnieva sa, že toto vypovedanie je veľmi vážnym precedensom, pokiaľ ide 

o riziko spojené s uplatňovaním slobody prejavu a  práva na kritiku, ktoré sú 

neoddeliteľnou súčasťou každej demokratickej spoločnosti; 

5. dôrazne odsudzuje vraždu študentského vodcu Julia Sotu; vyjadruje svoju sústrasť rodine 

a príbuzným obete a žiada venezuelské orgány, aby vynaložili všetko úsilie potrebné na 

bezodkladné objasnenie tohto zločinu, aby boli páchatelia a osoby zodpovedné za tento 

zločin predvedení pred súd a aby bol tento zločin potrestaný; 

6. vyzýva Chávezovu vládu, aby zastavila tieto praktiky a podporila vo Venezuele 

participatívnejšiu demokraciu v plnom súlade so zásadami stanovenými v Ústave 

z roku 1999; 

7. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii, ako aj 

generálnemu tajomníkovi Organizácie amerických štátov, Euro-latinskoamerickému 

parlamentnému zhromaždeniu, Parlamentu združenia Mercosur a vláde a parlamentu 

Venezuelskej bolívarovskej republiky. 


