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Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl padėties Venesueloje, ypač į 2010 m. 

vasario 11 d., į 2009 m. gegužės 7 d., į 2008 m. spalio 23 d. ir į 2007 m. gegužės 24 d. 

rezoliucijas, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį, 

A. kadangi galių atskyrimas ir nepriklausomumas sudaro bet kokios demokratinės ir 

konstitucinės valstybės pagrindą, 

B. kadangi Karakaso teisėja Maria Lourdes Afiuni 2009 m. gruodžio 10 d. veikdama pagal 

Venesuelos įstatymus ir remdamasis Jungtinių Tautų darbo grupės nesankcionuoto 

sulaikymo klausimais nuomone lygtinai paleido (laikantis griežtų apribojimų, įskaitant 

paso atėmimą) Eligio Cedeño, kuriam nuo 2007 m. vasario mėn. buvo paskirtas 

kardomasis kalinimas, 

C. kadangi kardomojo kalinimo laikotarpis pagal Venesuelos įstatymus apribotas 2 metais ir 

kadangi teisėja M. L. Afiuni priimdama sprendimą puoselėjo pagrindines teises, 

saugomas pagal Venesuelos ir tarptautinę teisę, 

D. kadangi teisėją M. L. Afiuni prieš tai nepateikus kaltinimo teisme iškart suėmė Žvalgybos 

ir prevencijos direktorato pareigūnai ir 2009 m. gruodžio 12 d. ji buvo perkelta į INOF 

(Instituto Nacional de Orientación Femenina), didžiausio saugumo kalėjimą, kur praėjus 

daugiau nei šešiems mėnesiams ji vis dar laikoma tokiomis sąlygomis, kurios ir toliau 

kelia pavojų jos fizinei ir psichologinei gerovei, nes ji nuteisė iki 24 kartu kalinčių kalinių 

už tokius nusikaltimus kaip žmogžudystė, prekyba narkotikais ir žmonių grobimas; 

kadangi, sulaikymo metu teisėjai teko patirti įžeidimus, grasinimus, žodinius ir fizinius 

išpuolius bei pasikėsinimą į gyvybę, 

E. kadangi 2009 m. gruodžio 11 d. Prezidentas Hugo Chávez kalboje, kuri buvo 

transliuojama per televiziją, pavadino ją bandite ir paprašė generalinį prokurorą taikyti 

didžiausią bausmę ir netgi paragino Nacionalinę asamblėją priimti naują įstatymą, pagal 

kurį būtų griežtinamos bausmės už tokį elgesį ir bausmės būtų taikomos atgaline data, 

F. kadangi Venesuelos Konstitucijos 26 straipsnyje numatyta, kad teismai turėtų būti 

savarankiški ir nepriklausomi ir kad Venesuelos Bolivaro Respublikos Prezidentas yra 

atsakingas už teismų nepriklausomumo užtikrinimą, 

G. kadangi po Prezidento pareiškimo, nukreipto prieš teisėją M. L. Afiuni, ji buvo apkaltinta 

piktnaudžiavimu turimais įgaliojimais, korupcija, konspiracija ir pagalbos pabėgimui 

teikimu ir kadangi nors prokuroras parodė, kad ji negavo pinigų ir kad dėl šios priežasties 

nėra korupcijos įrodymų, ji vis dar yra kalėjime, 



 

H. kadangi teisėjos M. L. Afiuni padėtis paskatino parengti daug pranešimų, rezoliucijų ir 

pareiškimų, kuriuose smerkiamos Venesuelos valdžios institucijos ir išreiškiamas 

solidarumas su M. L. Afiuni, kadangi viso pasaulio teisininkai ir teisėjai, NVO, pvz., 

organizacijos „Amnesty International“ ar „Human Rights Watch“, ir Jungtinių Tautų 

vyriausiasis žmogaus teisių komisaras išreiškė savo susirūpinimą dėl M. L. Afiuni 

padėties teigdami, kad ji įkalinta dėl jos principingumo ir kovos už teismų 

nepriklausomumą ir Amerikos šalių žmogaus teisių komisija pareikalavo imtis apsaugos 

priemonių, kad būtų užtikrintas jos asmens saugumas, 

I. kadangi teisėjos M. L. Afiuni atvejis nėra pavienis politinių valdžios institucijų išpuolis 

prieš teismus, nes kai kurie teisėjai buvo atleisti, o kiti pasirinko tremtį, 

J. kadangi demokratinės padėties blogėjimas Venesueloje pasireiškė ir kitose srityse, ypač 

spaudos laisvės, įskaitant internetą, srityje, prieš kurią nuolatos buvo rengiami 

vyriausybės išpuoliai, ir prieš kurią buvo imtasi įvairių priemonių, įskaitant laikraščių 

leidimo sustabdymą, radijo stočių transliavimo, interneto svetainių veikimo ir televizijos 

kanalų transliavimo nutraukimą, 

K. kadangi žiniasklaidos laisvė yra itin svarbi demokratijai ir pagarbai pagrindinėms 

laisvėms, nes žiniasklaida atlieka pagrindinį vaidmenį užtikrinant laisvę reikšti savo 

nuomonę ir idėjas, tinkamai atsižvelgiant į mažumų, įskaitant politinės opozicijos grupes, 

teises ir prisidedant prie veiksmingo atskirų asmenų įtraukimo į demokratinius procesus ir 

taip sudarant sąlygas laisviems ir teisingiems rinkimams, 

L. kadangi atsižvelgiant į parlamento rinkimus, kurie turi būti surengti 2010 m. rugsėjo 26 d. 

Nacionalinė rinkimų taryba vyriausybės prašymu pakeitė rinkimų apygardų ribas renkant 

167 Nacionalinės asamblėjos narius; tai pokyčiai, kurie turi įtakos beveik 80 proc. 

valstijų, kurias valdo opozicija, 

M. kadangi tokios priemonės, kaip antai savavališka konfiskacija ir nusavinimas, nuo 

2005 m. palietęs daugiau nei 760 įmonių, iš kurių kai kurios turi įtakos ES interesams, 

pažeidžia pagrindines socialines ir ekonomines piliečių teises, 

N. kadangi padėtis Venesueloje įtempta ir tai atsispindi puldinėjimuose, grasinimuose, 

bauginimuose ir politiniame bei baudžiamajame persekiojime, nukreiptame prieš 

demokratinę opoziciją, jos atstovus, jos demokratiškai išrinktus merus ir valdytojus, 

studentų judėjimą, kariuomenės narius ir teismus, oficialios H. Chavezo politikos 

oponentus, žurnalistus ir žiniasklaidą, dėl kurių daugelis iš minėtų asmenų buvo įkalinti 

dėl politinių priežasčių, 

1. apgailestauja dėl išpuolio prieš teismų nepriklausomumą; išreiškia susirūpinimą dėl 

teisėjos M. L. Afiuni suėmimo ir vertina tai kaip jos pagrindinių teisių pažeidimą ir labai 

rimtą grėsmę teismų nepriklausomumui, kuris yra pagrindinis teisinės valstybės ramstis; 

2. ragina teisėją išlaisvinti ir ragina Venesuelos vyriausybę būti įsipareigojusią gerbti 

teisinės valstybės vertybes ir sudaryti palankias sąlygas teisingam ir greitam bylos 

nagrinėjimui suteikiant visas būtinas teisines garantijas; 

3. išreiškia savo susirūpinimą dėl teisėjos M. L. Afiuni sulaikymo sąlygų, kurios kelia 

grėsmę jos fiziniam ir psichologiniam neliečiamumui, ir ragina kalinimo įstaigų vadovybę 

nedelsiant ir griežtai taikyti Amerikos šalių žmogaus teisių komisijos 2010 m. sausio 



11 d. pasiūlytas priemones ir rekomendacijas dėl M. L. Afiuni sulaikymo sąlygų; 

4. smerkia viešus Venesuelos Bolivaro Respublikos Prezidento pareiškimus, kuriuose 

įžeidžiama ir pažeminama teisėja ir reikalaujama didžiausios bausmės bei raginama 

pakeisti įstatymą, kad būtų galima taikyti griežtesnę bausmę; mano, kad šie pareiškimai 

pablogina jos sulaikymo aplinkybes ir yra tautos Prezidento išpuolis prieš teismų 

nepriklausomumą, prezidento, kuris turėtų būti pagrindinis šio nepriklausomumo 

garantas; 

5. primena Venesuelos Bolivaro Respublikos vyriausybei pareigą gerbti žodžio ir nuomonės 

laisvę ir spaudos laisvę ir gerbti teismų nepriklausomumą, kaip tai privaloma pagal šalies 

Konstituciją ir įvairias tarptautines ir regionines konvencijas ir chartijas, kurias Venesuela 

yra pasirašiusi; mano, kad Venesuelos žiniasklaida turėtų užtikrinti pliuralistinį 

Venesuelos politinio ir socialinio šalies gyvenimo pavaizdavimą; 

6. ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją-Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio 

reikalams ir saugumo politikai pateikti protesto skundus Venesuelos valdžios 

institucijoms siekiant išreikšti ES susirūpinimą dėl pagarbos žmogaus teisėms, 

demokratijai ir teisinei valstybei šioje Pietų Amerikos šalyje ir tvirtai ginti ES valstybių 

narių piliečių ir bendrovių interesus ir nuosavybę; 

7. pažymi, kad pagal Amerikos valstybių organizacijos Amerikos šalių demokratinę chartiją, 

demokratijos sąlygomis be aiškaus ir būtino esminio teisėtumo, pagrįsto rinkimais ir juose 

įgyto, praktinis teisėtumo įgyvendinimas, pagrįstas pagarba pliuralizmui, privalo atitikti 

nustatytoms taisyklėms, galiojančiai konstitucijai, įstatymams ir teisinės valstybės 

principams, nes taip būtų užtikrinama tinkamai funkcionuojanti demokratija, ir, prireikus, 

privalo apimti pagarbą taikiai ir demokratinei politinei opozicijai, ypač tais atvejais, kai 

opozicija išrinkta rinkimuose ir turi liaudies suteiktus įgaliojimus; 

8. ragina Venesuelos vyriausybę, turėdamas mintyje parlamentinius rinkimus 2010 m. 

rugsėjo 26 d., gerbti demokratijos taisykles ir žodžio, susirinkimų, būrimosi ir rinkimų 

laisvės principus ir pakviesti Europos Sąjungą ir tarptautines organizacijas stebėti šiuos 

rinkimus; 

9. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Sąjungos vyriausiajai 

įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Venesuelos Bolivaro Respublikos 

vyriausybei ir Nacionalinei asamblėjai, Europos ir Lotynų Amerikos parlamentinei 

asamblėjai ir Amerikos valstybių organizacijos generaliniam sekretoriui. 

 


