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VASTUVÕETUD TEKSTID 
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Demokraatliku opositsiooni tagakiusamine Venezuelas 

Euroopa Parlamendi 18. detsembri 2014. aasta resolutsioon demokraatliku opositsiooni 

tagakiusamise kohta Venezuelas (2014/2998(RSP)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone olukorra kohta Venezuelas, sealhulgas 

24. mai 2007. aasta resolutsiooni telekanali Radio Caracas TV juhtumi kohta 

Venezuelas1, 23. oktoobri 2008. aasta resolutsiooni valimisõiguse äravõtmise 

juhtumite kohta Venezuelas2, 7. mai 2009. aasta resolutsiooni Manuel Rosalese 

juhtumi kohta Venezuelas3, 11. veebruari 2010. aasta resolutsiooni Venezuela kohta4, 

8. juuli 2010. aasta resolutsiooni Venezuela, eelkõige Maria Lourdes Afiuni juhtumi 

kohta5, 24. mai 2012. aasta resolutsiooni Venezuela võimaliku väljaastumise kohta 

Ameerika Inimõiguste Komisjonist6 ning 27. veebruari 2014. aasta resolutsiooni 

olukorra kohta Venezuelas7,  

– võttes arvesse ELi kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi Catherine Ashtoni 

pressiesindaja 28. märtsi 2014. aasta ja 15. aprilli 2014. aasta avaldusi olukorra kohta 

Venezuelas, 

– võttes arvesse inimõiguste komisjoni meelevaldsete kinnipidamiste töörühma 26. 

augusti 2014. aasta arvamust ÜRO Peaassambleele,  

– võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku 20. oktoobri 2014. aasta avaldust 

meeleavaldajate ja poliitikute kinnipidamise kohta Venezuelas,  

– võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, millega Venezuela 

                                                 
1  ELT C 102 E, 24.4.2008, lk 484. 
2  ELT C 15 E, 21.1.2010, lk 85. 
3  ELT C 212 E, 5.8.2010, lk 113. 
4  ELT C 341 E, 16.12.2010, lk 69. 
5  ELT C 351 E, 2.12.2011, lk 130. 
6  ELT C 264 E, 13.9.2013, lk 88. 
7  Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0176. 



 

 

on ühinenud,  

– võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni, 

– võttes arvesse kodukorra artikli 135 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 4, 

A. arvestades, et majanduskriis, korruptsiooni laialdane levik, krooniline puudus 

esmatarbekaupadest, vägivald ja poliitilised erimeelsused vallandasid 2014. aasta 

veebruaris president Nicolás Maduro valitsuse vastased rahumeelsed meeleavaldused, 

mis endiselt kestavad; arvestades, et politsei, rahvuskaart ning vägivaldsed ja 

kontrollimatud valitsusmeelsed relvarühmitused on kasutanud meeleavaldajate vastu 

ebaproportsionaalset jõudu ja vägivalda; arvestades, et kohalike ja rahvusvaheliste 

organisatsioonide andmeil ootab kohtuprotsessi üle 1700 meeleavaldaja ja üle 69 

hoitakse vangis ning vähemalt 40 inimest on meeleavaldustes hukkunud, samal ajal 

kui nende tapjaid ei ole vastutusele võetud; arvestades, et ÜRO inimõiguste 

ülemvoliniku büroo kinnitusel on ta saanud teateid rohkem kui 150 väärkohtlemise, 

sealhulgas piinamise juhtumi kohta kinnipidamise käigus; arvestades, et mitmete 

allikate teateil jätkub demokraatliku opositsiooni tagakiusamine julgeolekujõudude 

poolt;  

B. arvestades, et sõnavabadus ja rahumeelsetel meeleavaldustel osalemise õigus on 

demokraatia põhielemendid ning Venezuela põhiseaduses on neid tunnustatud; 

arvestades, et võrdõiguslikkus ja õiglus kõikide jaoks ei saa eksisteerida ilma 

põhivabaduste ja kõikide kodanike õiguste austamiseta; arvestades, et arvukate teadete 

kinnitusel on meedia allutatud järjest suuremale tsensuurile ja hirmutamisele; 

arvestades, et organisatsiooni Inter American Press Association (IAPA) 70. 

peaassambleel Tšiilis Santiagos teatas see organisatsioon, et Venezuela seab sõltumatu 

meedia järjest suurema surve alla, ja nõudis tungivalt, et Venezuela austaks 

sõnavabadust ning hoiatas demokraatlike vabaduste edasise piiramise eest;  

C. arvestades, et 18. veebruaril 2014. aastal vahistati meelevaldselt opositsiooniliider 

Leopoldo López, süüdistades teda vandenõus, vägivaldsetele meeleavaldustele 

kihutamises, süütamises ja vara kahjustamises; arvestades, et alates oma vahistamisest 

on ta kannatanud füüsilise ja psühholoogilise piinamise all ning viibinud 

üksikvangistuses; arvestades, et opositsioonilised linnapead Daniel Ceballos ja 

Vicencio Scarano ning politseiametnik Salvatore Lucchese vahistati selle eest, et nad 

ei suutnud oma linnades meeleavaldusi ja ühiskondlikke rahutusi lõpetada, ning neile 

on mõistetud mitme aasta pikkune vanglakaristus; arvestades, et opositsiooniliste 

parlamendiliikmete Juan Carlos Caldera, Ismael García ja Richard Mardo suhtes on 

algatatud uurimine ja kohtumenetlus eesmärgiga nende parlamendiliikme õigused 

peatada ja need neilt ära võtta;  

D. arvestades, et üliõpilasliidreid, nagu Venezuela Keskülikooli sotsiaaltöö kolledži 

üliõpilaskeskuse esimees Sairam Rivas, Cristian Gil ja Manuel Cotiz, on peetud 

Bolívari luureteenistuse ruumides üle 120 päeva ebaõiglaselt kinni ning neid on 

piinatud ja väärkoheldud seoses 2014. aasta veebruarist maikuuni aset leidnud 

meeleavaldustega, süüdistades neid kuritegudele õhutamises ja alaealiste kasutamises 

kuritegude toimepanemisel;  

E. arvestades, et 20. oktoobril 2014 väljendas ÜRO inimõiguste ülemvolinik Zeid Ra’ad 

Al Hussein muret meeleavaldajate kinnipidamise pärast ning nõudis kõigi rahumeelse 



 

 

meeleavalduse õiguse kasutamise eest kinni peetute vabastamist; arvestades, et 8. 

oktoobril 2014 kirjeldas ÜRO meelevaldsete kinnipidamiste töörühm Leopoldo 

Lópeze kinnipidamist kui ebaseaduslikku, meelevaldset ja poliitiliselt motiveeritut 

ning nõudis Lópeze ja kõigi meelevaldselt kinnipeetavate vabastamist;  

F. arvestades, et Venezuela valitsusel on eriline vastutus õigusriigi põhimõtete ja 

rahvusvahelise õiguse järgimise eest, kuna alates 16. oktoobrist 2014 on ta olnud ÜRO 

Julgeolekunõukogu ajutine liige;  

G. arvestades, et ÜRO piinamisvastase komitee hiljutises aruandes Venezuela Bolívari 

Vabariigi kohta esitatud märkustes väljendati selgesõnaliselt muret valitseva 

karistamatuse, poliitvangide piinamise ja väärkohtlemise, liigse jõukasutuse, 

valitsusmeelsete relvarühmituste tegevusega nõustumise ja sellele kaasa aitamise, 

meelevaldsete kinnipidamiste ja põhiliste menetluslike tagatiste puudumise pärast; 

arvestades, et selles aruandes nõuti kõigi meelevaldselt kinni peetavate, sealhulgas 

eneseväljendusõiguse ja rahumeelse meeleavalduse õiguse kasutamise eest vahistatud 

Leopoldo Lópeze ja Daniel Ceballose viivitamatut vabastamist ning väljendati lisaks 

muret ajakirjanike ja inimõiguslaste vastaste rünnakute, kohtuväliste hukkamiste ning 

sõltumatu kohtusüsteemi täieliku puudumise pärast;  

H. arvestades, et Ameerika Riikide Organisatsiooni (ARO) peasekretär José Miguel 

Insulza on nõudnud meeleavaldustel osalemise eest vahistatud isikute vabastamist; 

arvestades, et Ameerika Inimõiguste Komisjon on väljendanud sügavat muret olukorra 

pärast seoses sõna- ja kogunemisvabadusega Venezuelas;  

I. arvestades, et Venezuela otsus tühistada oma ühinemine Ameerika inimõiguste 

konventsiooniga jõustus 10. septembril 2013; arvestades, et selle tulemusena ei saa 

Venezuela kodanikud ja elanikud esitada kaebusi Ameerika Inimõiguste Kohtusse;  

J. arvestades, et 2014. aastal tõsteti seadusevastaselt ja meelevaldselt tööruumidest välja 

valimistel kõige enam hääli kogunud rahvusassamblee liige María Corina Machado, 

temalt võeti saadikumandaat ning rahvusassamblee president Diosdado Cabello 

kõrvaldas ta parlamendist riigireetmise süüdistusega, kuna proua Machado oli ARO 

alalises nõukogus protesteerinud ulatuslike ja süstemaatiliste inimõiguste rikkumiste 

vastu Venezuelas;  

K. arvestades, et María Corina Machado pidi oma poliitilise ja parlamentaarse tegevuse 

ajal taluma mitmeid kriminaalmenetlusi, poliitilist tagakiusamist, ähvardusi, 

hirmutamist, ahistamist ja koguni valitsuse pooldajate füüsilist vägivalda 

rahvusassamblee istungitesaalis; arvestades, et hiljaaegu esitati talle süüdistus katses 

mõrvata president Maduro ja teda võib oodata kuni 16 aasta pikkune vanglakaristus;  

L. arvestades, et kohtuvõim ei ole toiminud valitsusest sõltumatuna; arvestades, et 

selliselt kohtusüsteemilt ei saa oodata opositsioonile omistatud süütegude erapooletut 

uurimist ja õiglaste kohtuotsuste langetamist;  

M. arvestades, et üksnes põhiõiguste ja -vabaduste tunnustamine ning sallivuse vaimus 

toimuv konstruktiivne ja vastaspoolt austav dialoog võib aidata riigil praegusest 

tõsisest kriisist väljuda ja eesseisvad raskused ületada; 

N. arvestades, et 2014. aasta aprillis algatati valitsuse ja opositsiooni vahel meeleavaldusi 



 

 

käsitlevad kõnelused, nn Mesa de Diálogo, mis aga kuu aega hiljem kahjuks katkesid, 

ilma et mingeid tulemusi oleks saavutatud;  

O. arvestades, et Venezuela on riik, millel on Ladina-Ameerika suurimad energiavarud; 

arvestades, et Venezuela elanikel on tõsine puudus põhilistest tarbekaupadest, 

toiduhinnad on kahekordistunud ja toidukaupu on hakatud normeerima; arvestades, et 

jätkub naftahindade järsk langus, mis süvendab majanduslangust ning seab ohtu riigi 

hapra ja naftast sõltuva majanduse;  

P. arvestades, et riigi suutmatus säilitada avalikku korda on teinud Venezuelast ühe 

maailma kõige vägivaldsema riigi; arvestades, et ÜRO uimastite ja kuritegevuse vastu 

võitlemise büroo andmetel on riigis jätkuv poliitiline ja majanduskriis aidanud 

suurendada mõrvade arvu ja vähendada kodanike turvatunnet; 

1. on sügavalt mures Venezuela olukorra halvenemise pärast ning mõistab hukka 

rahumeelsete meeleavaldajate, üliõpilaste ja opositsiooniliidrite vahistamised; nõuab 

meelevaldselt vahistatute viivitamatut vabastamist, nagu seda on nõudnud mitmed 

ÜRO organid ja rahvusvahelised organisatsioonid;  

2. mõistab karmilt hukka demokraatliku opositsiooni tagakiusamise ja mahasurumise, 

sõnavabaduse ja meeleavalduste vabaduse rikkumise ning meedia ja interneti 

tsenseerimise; 

3. mõistab karmilt hukka vägivalla kasutamise meeleavaldajate vastu; avaldab siirast 

kaastunnet ohvrite perekondadele; palub Venezuela ametivõimudel neid kuritegusid 

uurida ja kõik süüdlased vastutusele võtta, nii et keegi ei tunneks end karistamatuna;  

4. soovitab kõigile osapooltele rahumeelset, kõiki Venezuela ühiskonnakihte kaasavat 

dialoogi, et leida ühisnimetajad ja võimaldada poliitikas osalejatel arutada kõige 

tõsisemaid riigi ees seisvaid probleeme; palub kõigil asjaomastel osapooltel vältida 

vägivalla eskaleerumist ning tuletab Venezuela valitsusele meelde, et seni, kuni 

opositsiooniliidreid meelevaldselt vangis hoitakse, on konstruktiivne dialoog võimatu;  

5.  palub Venezuela ametivõimudel kontrollimatud valitsusmeelsed relvarühmitused ja 

ühendused viivitamata desarmeerida ja laiali saata ning teha lõpp nende 

karistamatusele;  

6. tuletab Venezuela valitsusele meelde tema kohustust tagada kõigi kohtuprotsesside 

vastavus rahvusvahelistele normidele; tuletab meelde, et võimude lahususe põhimõtte 

austamine on demokraatlikus riigis esmase tähtsusega ja et ametivõimud ei või 

kasutada kohtusüsteemi demokraatliku opositsiooni poliitilise tagakiusamise ja 

represseerimise vahendina; palub Venezuela ametivõimudel tühistada 

opositsioonipoliitikute vastu esitatud põhjendamata süüdistused ja nende 

vahistamisorderid ning tagada riigi kõigi kodanike julgeolek sõltumata nende 

poliitilistest vaadetest või poliitilisest kuuluvusest;  

7. kutsub Venezuela valitsust üles täitma omaenda põhiseadust ja oma rahvusvahelisi 

kohustusi selles, mis puudutab kohtute sõltumatust, õigust sõna-, ühinemis- ja 

rahumeelse kogunemise vabadusele ja poliitilisele pluralismile, kuna need on 

demokraatia nurgakivid, ning tagama, et inimesi ei karistataks sõna- ja rahumeelse 

kogunemise vabaduse kasutamise eest;  



 

 

8. kutsub Venezuela valitsust üles järgima inimõigusi, tulemuslikult uurima väidetavaid 

inimõiguste rikkumisi ning tagama keskkonna, kus inimõiguslased ja sõltumatud 

valitsusvälised organisatsioonid saavad teha oma õiguspärast tööd inimõiguste ja 

demokraatia edendamiseks;  

9. palub Euroopa välisteenistusel ning ELi esindusel ja liikmesriikide esindustel jätkuvalt 

jälgida opositsiooniliidrite kohtuasjade uurimist ja kohtulikke kuulamisi;  

10. kutsub Venezuela valitsust üles alustama Euroopa Liiduga energilist ja avatud dialoogi 

inimõiguste küsimustes;  

11. kutsub ELi, liikmesriike ning kõrget esindajat ja komisjoni asepresidenti Federica 

Mogherinit üles nõudma meeleavalduste puhkemisest alates õigusvastaselt vahistatud 

meeleavaldajate viivitamatut vabastamist;  

12. kordab oma nõudmist saata võimalikult kiiresti Euroopa Parlamendi ajutine 

delegatsioon Venezuela olukorda hindama ja pidama dialoogi kõigi konflikti 

tõmmatud sektoritega; 

13. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 

liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Venezuela Bolívari 

Vabariigi valitsusele ja Rahvusassambleele, Euroopa – Ladina-Ameerika 

parlamentaarsele assambleele ning Ameerika Riikide Organisatsiooni peasekretärile.  


