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Venecuēla, jo īpaši Maria Lourdes Afiuni lieta 

Eiropas Parlamenta 2010. gada 8. jūlija rezolūcija par Venecuēlu un jo īpaši Maria 

Lourdes Afiuni lietu 

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par stāvokli Venecuēlā, īpaši 2010. gada 11. februāra, 

2009. gada 7. maija, 2008. gada 23. oktobra un 2007. gada 24. maija rezolūcijas, 

– ņemot vērā Reglamenta 122. panta 5. punktu, 

A. tā kā pilnvaru nošķiršana un neatkarīgums ir pamatā ikvienai demokrātiskai un 

konstitucionālai valstij; 

 

B.  tā kā Karakasas izmeklēšanas tiesnese Maria Lourdes Afiuni 2009. gada 10. decembrī, 

rīkojoties saskaņā ar Venecuēlas tiesību aktiem un ANO Patvaļīgās aizturēšanas darba 

grupas atzinumu, ar stingriem nosacījumiem, tostarp pases aizturēšanu, mainīja drošības 

līdzekli, atbrīvojot no apcietinājuma, Eligio Cedeño, kurš atradās iepriekšējās izmeklēšanas 

apcietinājumā kopš 2007. gada februāra; 

 

C. tā kā saskaņā ar Venecuēlas tiesību aktiem iepriekšējās izmeklēšanas apcietinājuma ilgums 

nedrīkst pārsniegt divus gadus un tā kā tiesneses Afiuni lēmums atbilst pamattiesībām, kas 

nostiprinātas Venecuēlas un starptautiskajos tiesību aktos; 

 

D. tā kā tiesnesi Afiuni tūlīt pēc tam bez oficiālas apsūdzības iesniegšanas tiesā arestēja 

Izlūkošanas un novēršanas direktorāts (DISIP) un 2009. gada 12. decembrī viņa tika 

ievietota augstākā drošības līmeņa ieslodzījuma vietā INOF (Instituto Nacional de 

Orientación Femenina), kurā viņa atrodas vēl aizvien, lai gan ir pagājuši jau seši mēneši, 

atrodoties apstākļus, kas turpina apdraudēt viņas fizisko un garīgo labklājību, jo 24 

ieslodzītos, kas arī uzturas šajā iestādē, viņa ir notiesājusi tādiem noziegumiem kā 

slepkavība, narkotiku tirdzniecība un cilvēku nolaupīšana; tā kā, atrodoties ieslodzījumā, 

viņa ir pakļauta apvainojumiem, draudiem, verbāliem un fiziskiem uzbrukumiem un 

nogalināšanas mēģinājumiem; 

 

E. tā kā 2009. gada 11. decembrī prezidents Hugo Chávez runā, ko pārraidīja TV, nosauca 

tiesnesi par bandīti un aicināja ģenerālprokuroru piemērot maksimālo sodu un pat mudināja 

Nacionālo asambleju noteikt jaunus un smagākus sodus par šādu rīcību, ko varētu piemērot 

arī ar atpakaļejošu spēku; 

 

F. tā kā Venecuēlas Konstitūcijas 26. pants paredz, ka tiesu varai ir jābūt autonomai un 

neatkarīgai un ka Venecuēlas Republikas prezidenta pienākums ir garantēt tiesu varas 

neatkarību; 

 

G. tā kā pēc prezidenta paziņojuma, kurā viņš vērsās pret tiesnesi Afiuni, viņai inkriminēja 

amata stāvokļa izmantošanu, korupciju, konspirāciju un palīdzēšanu bēgšanā un tā kā 

prokurore ir pierādījusi, ka nav saņēmusi naudu, līdz ar to nav pierādījumu apsūdzībai 



 

korupcijā, viņā vēl aizvien atrodas ieslodzījumā; 

 

H. tā kā tiesneses Afiuni lietas sakarā ir pieņemta virkne ziņojumu, rezolūciju un paziņojumu, 

kuros tiek nosodītas Venecuēlas varas iestādes un pausta solidaritāte viņai, juristi un 

tiesneši no visas pasaules, tādas NVO kā Amnesty International un Human Rights Watch 

un ANO augstais komisārs cilvēktiesību jautājumos ir pauduši bažas par viņas situāciju un 

atzinuši, ka viņa arestēta savas profesionālās ētikas dēļ un tādēļ, ka cīnījusies par tiesu 

sistēmas neatkarību, un Amerikas Cilvēktiesību komiteja ir pieprasījusi veikt piesardzības 

pasākumus, lai garantētu viņas personisko drošību; 

 

I. tā kā tiesneses Afiuni lieta nav vienīgais gadījums, kad politiskās struktūras uzbrūk tiesu 

varai, un vairāki tiesneši ir atbrīvoti no amata, bet citi devušies trimdā; 

 

J. tā kā demokrātiskās situācijas pasliktināšanās Venecuēlā ir redzama arī citās jomās, īpaši 

attiecībā uz preses brīvību, tostarp interneta brīvību, kas nemitīgi cieš no valdības 

uzbrukumiem un pret ko vērstas dažādas sankcijas, tostarp laikrakstu, radio kanālu, tīmekļa 

vietņu un televīzijas kanālu slēgšana; 

 

K. tā kā plašsaziņas līdzekļu brīvība ir būtiski svarīga demokrātijai un pamattiesību 

ievērošanai, jo plašsaziņas līdzekļi nodrošina iespēju paust savus uzskatus un idejas, 

pienācīgi respektējot minoritāšu tiesības, tostarp politiskās opozīcijas grupu tiesības, un 

efektīvi veicina cilvēku iesaistīšanu demokrātiskajos procesos, tā paverot iespējas brīvām 

un godīgām vēlēšanām; 

 

L. tā kā pirms 2010. gada 26. septembrī paredzētajām parlamenta vēlēšanām pēc valdības 

pieprasījuma Nacionālā elektorālā padome ir mainījusi robežas vēlēšanu apgabaliem, no 

kuriem ievēl 167 Nacionālās asamblejas deputātus, un šīs izmaiņas skar līdz pat opozīcijas 

pārvaldīto 80 % štatu; 

 

M. tā kā tādi pasākumi kā patvaļīga konfiskācija un atsavināšana, kas kopš 2005.gada skārusi 

vairāk nekā 760 uzņēmumu, atsevišķos gadījumos skarot ES intereses, apdraud iedzīvotāju 

sociālās un ekonomiskās pamattiesības; 

 

N. ņemot vērā saspīlēto politisko situāciju Venecuēlā, kas izpaužas kā pret politisko opozīciju, 

tās pārstāvjiem, no opozīcijas demokrātiski ievēlētajiem pilsētu mēriem un štatu 

gubernatoriem, studentu kustību, armijas un tiesu sistēmas pārstāvjiem, H. Chaves politikas 

pretiniekiem, žurnālistiem un plašsaziņas līdzekļiem vērsta vajāšana, draudi, iebiedēšana 

un politiska un kriminālvajāšana, kuras rezultātā daudzi arestēti politisku motīvu dēļ, 

1. nosoda uzbrukumus tiesu varas neatkarībai; pauž bažas par tiesneses Afiuni arestēšanu un 

uzskata, ka ir pārkāptas viņas tiesības un ka šāda rīcība uzskatāma par nopietniem 

draudiem tiesu varas neatkarībai, kas ir tiesiskuma stūrakmens; 

 

2. aicina atbrīvot viņu un aicina Venecuēlas valdību apņemties ievērot tiesiskuma vērtības, 

veicinot, ka valstī tiesu procesi notiek godīgi un bez nevajadzīgas vilcināšanas, nodrošinot 

visas nepieciešamās juridiskās garantijas; 

 

3. pauž bažas par to, ka tiesneses Afiuni ieslodzījuma apstākļi apdraud viņas fizisko un garīgi 

veselību, un aicina cietumu pārvaldes iestādes nekavējoties stingri ievērot pasākumus un 

ieteikumus, ko 2010.gada 11. janvārī saistībā ar tiesneses Afiuni aizturēšanas apstākļiem 



atbalstīja Amerikas Cilvēktiesību komiteja; 

 

4. nosoda Venecuēlas Republikas prezidenta publiskos paziņojumus, ar kuriem viņš 

apvainojis un nomelno tiesnesi, pieprasot piemērot viņai maksimālu sodu, un viņa prasību 

mainīt likumu, lai varētu piemērot vēl lielāku sodu, un uzskata, ka šie paziņojumi pasliktina 

viņas aizturēšanas apstākļus un ir uzskatāmi par valsts prezidenta vēršanos pret tiesu 

neatkarību, lai gan viņš ir tas, kuram vajadzētu garantēt tiesu varas neatkarību; 

 

5. atgādina Venecuēlas Bolivāra Republikas valdībai par tās pienākumu ievērot vārda un 

uzskatu brīvību un preses brīvību, ievērot tiesu neatkarības principu, ko tai par pienākumu 

uzliek šīs valsts Konstitūcija, kā arī dažādas starptautiskas un reģionālas konvencijas un 

hartas, ko Venecuēla parakstījusi; 

 

6. aicina Komisijas priekšsēdētāja vietnieci un Savienības augsto pārstāvi ārlietās un drošības 

politikas jautājumos sazināties ar Venecuēlas varas iestādēm, lai paustu ES bažas par 

stāvokli cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma jomā šajā Dienvidamerikas valstī un 

cieši pastāvētu uz ES dalībvalstu pilsoņu un uzņēmumu interešu un īpašumtiesību 

ievērošanu; 

 

7. norāda, ka saskaņā ar Amerikas kontinentu valstu Amerikas valstu demokrātijas hartu 

demokrātiskā sistēmā bez skaidras un obligātas izcelsmes leģitimitātes, kas balstīta uz 

vēlēšanām un iegūta tajās, jāievēro arī izpildes leģitimitāte, kurai jābalstās uz plurālisma, 

pieņemto noteikumu, spēkā esošās konstitūcijas, likumu un tiesiskuma kā pilnībā 

funkcionējošas demokrātijas garanta ievērošanu, turklāt šāda leģitimitāte ietver miermīlīgas 

un demokrātiskas politiskās opozīcijas respektēšanu, īpaši tad, ja opozīcija guvusi 

panākumus un vēlētāju atbalstu vēlēšanās; 

 

8. aicina Venecuēlas valdību, gatavojoties 2010. gada 26. septembrī paredzētajām parlamenta 

vēlēšanām, ievērot demokrātijas principus un vārda, pulcēšanās un vēlēšanu brīvību, kā arī 

uzaicināt Eiropas Savienību un starptautiskas organizācijas novērot šīs vēlēšanas; 

 

9. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Savienības augstajai 

pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Venecuēlas Bolivāra Republikas valdībai 

un Nacionālajai asamblejai, Eiropas un Latīņamerikas parlamentārajai asamblejai un 

Amerikas Valstu organizācijas ģenerālsekretāram. 

 


