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Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Venesueloje
(2019/2543(RSP))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl padėties Venesueloje, ypač į 2018 m. 
gegužės 3 d. rezoliuciją dėl prezidento rinkimų Venesueloje1, 2018 m. liepos 5 d. 
rezoliuciją dėl migracijos krizės ir humanitarinės padėties Venesueloje bei prie jos 
sienų2 ir 2018 m. spalio 25 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje3,

– atsižvelgdamas į Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutą,

– atsižvelgdamas į Venesuelos Konstituciją, ypač į jos 233 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios 
įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai 2018 m. balandžio 19 d. pareiškimą 
dėl padėties Venesueloje,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi 2018 m. gegužės 20 d. vykę prezidento rinkimai buvo surengti nesilaikant 
būtiniausių tarptautinių standartų patikimam procesui užtikrinti ir nebuvo laikomasi 
politinio pliuralizmo, demokratijos, skaidrumo ir teisinės valstybės principų; kadangi 
ES ir kitos demokratinės valstybės ir regioninės bei tarptautinės organizacijos 
nepripažino šių rinkimų ir vykstant tokiam neteisėtam procesui sudarytų valdžios 
institucijų;

B. kadangi Venesuela patiria precedento neturinčią socialinę, ekonominę ir humanitarinę 
krizę, kilusią dėl politinės krizės;

C. kadangi 2019 m. sausio 10 d Nicolás Maduro neteisėtai ir pažeisdamas konstitucinę 
tvarką užėmė prezidento valdžią prisiekdamas Aukščiausiame teisingumo teisme;

D. kadangi 2019 m. sausio 23 d. teisėtai ir demokratiškai išrinktas Nacionalinės 
Asamblėjos pirmininkas Juan Guaidó davė priesaiką kaip laikinasis Venesuelos 
prezidentas pagal Venesuelos Konstitucijos 233 straipsnį;

E. kadangi ES ne kartą ragino Venesueloje atkurti demokratiją ir teisinę valstybę vykdant 
patikimą politinį procesą;

1. išreiškia savo solidarumą su Venesuelos gyventojais;

2. pripažįsta Juaną Guaidó teisėtu laikinuoju Venesuelos Bolivaro Respublikos prezidentu 
pagal Venesuelos Konstitucijos 233 straipsnį;

1Priimti tekstai, P8_TA(2018)0199.
2Priimti tekstai, P8_TA(2018)0313.
3Priimti tekstai, P8_TA(2018)0436.
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3. ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio 
reikalams ir saugumo politikai ir ES valstybes nares laikytis tvirtos ir vieningos 
pozicijos ir pripažinti Juaną Guaidó vieninteliu teisėtu laikinuoju šalies prezidentu iki 
naujų rinkimų paskelbimo; palankiai vertina tai, kad keletas demokratinių valstybių jau 
pripažino naujojo laikinojo prezidento įgaliojimus;

4. griežtai smerkia naujausius smurto protrūkius bei žudynes, apgailestauja dėl žmonių 
aukų ir reiškia nuoširdžią užuojautą aukų artimiesiems; primygtinai ragina Venesuelos 
valdžios institucijas nutraukti visus žmogaus teisių pažeidimus ir patraukti atsakomybėn 
už juos atsakingus asmenis, taip pat užtikrinti, kad būtų visapusiškai paisoma visų 
pagrindinių laisvių ir žmogaus teisių;

5. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko 
pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo 
politikai, teisėtam laikinajam Venesuelos Bolivaro Respublikos prezidentui ir 
Venesuelos Bolivaro Respublikos Nacionalinei asamblėjai, Limos grupės valstybių 
vyriausybėms ir parlamentams, Europos ir Lotynų Amerikos parlamentinei asamblėjai 
ir Amerikos valstybių organizacijos generaliniam sekretoriui.


