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Resolutie van het Europees Parlement over de situatie in Venezuela
(2019/2730(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien het Handvest van de Verenigde Naties van 1945, en met name hoofdstuk 1, 
artikel 1, lid 2, waarin de doelstelling van de Verenigde Naties als volgt wordt 
gedefinieerd: “tussen de naties vriendschappelijke betrekkingen tot ontwikkeling te 
brengen, die zijn gegrond op eerbied voor het beginsel van gelijke rechten en van 
zelfbeschikking voor volken, en andere passende maatregelen te nemen ter versterking 
van de vrede overal ter wereld”,

– gezien het beginsel van niet-inmenging, dat in het VN-Handvest is vastgelegd,

– gezien artikel 1 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke 
rechten en artikel 1 van het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en 
culturele rechten, volgens welke artikelen alle volken zelfbeschikkingsrecht bezitten en 
zij uit hoofde van dit recht in alle vrijheid hun politieke status bepalen en vrijelijk hun 
economische, sociale en culturele ontwikkeling nastreven,

– gezien de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 1948,

– gezien de grondwet van de Bolivariaanse Republiek Venezuela,

– gezien artikel 2 van het VN-Handvest waarin de verbintenis van de VN-lidstaten ligt 
vastgelegd om de soevereine gelijkheid van alle landen te waarborgen en hun 
territoriale integriteit en politieke onafhankelijkheid te respecteren,

– gezien het verslag van de Hoge Commissaris van de VN voor de mensenrechten over de 
situatie van de mensenrechten in de Bolivariaanse Republiek Venezuela 
(A/HRC/41/18),

– gezien het feit dat de VN-Mensenrechtenraad op 14 juli 2019 een resolutie heeft 
aangenomen die de Bolivariaanse Republiek Venezuela heeft gepresenteerd toen het 
land voorzitter was van de beweging van niet-gebonden landen (NAM) en waarin wordt 
gepleit voor versterking van de internationale samenwerking op het gebied van 
mensenrechten, teneinde de negatieve gevolgen van de unilaterale dwangmaatregelen - 
die in wezen neerkomen op sancties - te keren,

– gezien artikel 132, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat Venezuela meerdere malen te maken heeft gehad met pogingen tot een 
staatsgreep, waarbij Juan Guaidó zichzelf tot interim-president van het land heeft 
uitgeroepen; overwegende dat hij dit heeft gedaan zonder grondwettelijke basis en 
zonder rechtsgrond, aangezien niet is voldaan aan de voorwaarden van de 
grondwetsartikelen waarop hij zich beroept;

B. overwegende dat de Verenigde Staten, enkele EU-landen en de Groep van Lima Juan 
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Guaidó unilateraal als interim-president hebben erkend, hetgeen in strijd is met het 
internationaal recht; overwegende dat externe inmenging, met name het dreigement van 
de VS om te interveniëren, de situatie heeft aangewakkerd;

C. overwegende dat de EU diverse verklaringen heeft afgelegd met de intentie zich te 
mengen in de binnenlandse situatie in Venezuela en die te beïnvloeden; overwegende 
dat de externe inmenging, destabilisering, desinformatiecampagnes, manipulatie van de 
publieke opinie en het door sommige delen van de oppositie aangewakkerde geweld 
jegens de soevereiniteit, onafhankelijkheid, vrede en democratische stabiliteit van het 
land en jegens de Venezolaanse bevolking, bij diverse gelegenheden zijn veroordeeld;

D. overwegende dat de economische en sociale situatie in Venezuela enorm is verslechterd 
als gevolg van de toenemende economische en financiële sancties van de VS en de EU, 
die tot hyperinflatie, bevoorradingsproblemen, toenemende armoede en schaarste aan 
geneesmiddelen en medische apparatuur hebben geleid;

E. overwegende dat eenzijdige dwangmaatregelen in strijd zijn met het gevestigde 
internationaal recht; overwegende dat de VN, en in het bijzonder de speciale rapporteur 
van de VN voor negatieve gevolgen van eenzijdige dwangmaatregelen voor de 
eerbiediging van de mensenrechten, dit herhaaldelijk hebben benadrukt; overwegende 
dat sancties iedere staat kunnen ontwrichten en dat zij, wanneer zij de economie 
schaden, een vernietigend effect kunnen hebben op de burgers van 
ontwikkelingslanden;

F. overwegende dat dialoog de basis vormt voor de vreedzame beslechting van conflicten 
en interne kwesties in alle landen; overwegende dat de lidstaten een constructieve 
dialoog met de Venezolaanse regering moeten aanmoedigen teneinde oplossingen te 
vinden voor de concrete problemen waar Venezuela op dit moment mee kampt; 
overwegende dat de Venezolaanse regering en de oppositie naar aanleiding van de door 
Noorwegen mogelijk gemaakte gesprekken in Barbados onlangs overeen zijn gekomen 
deel te nemen aan een permanente vredesdialoog;

1. spreekt zijn krachtige veroordeling uit over de pogingen tot een staatsgreep in 
Venezuela, het feit dat Juan Guaidó zichzelf illegaal tot interim-president van het land 
heeft uitgeroepen, en de erkenning van Juan Guaidó door de VS, enkele EU-lidstaten en 
de zogenaamde Groep van Lima, in strijd met het internationaal recht; benadrukt dat 
internationale erkenning van een zelfverklaarde nieuwe regering die is gebaseerd op een 
staatsgreep een ernstige ondermijning van de democratie en de rechtsstaat vormt en het 
risico van verdere destabilisering van de politieke situatie in Venezuela en de regio met 
zich meebrengt; is van mening dat de politieke en maatschappelijke stabiliteit in 
Venezuela doorslaggevend is voor het waarborgen van vrede in de gehele regio;

2. betreurt ten zeerste dat de Europese Raad en de lidstaten de couppoging niet hebben 
veroordeeld; verwerpt de erkenning van Guaidó als interim-president van Venezuela;

3. dringt er met klem bij de Verenigde Staten en de EU-lidstaten op aan hun verplichting 
om het internationaal recht te eerbiedigen, na te komen, in het bijzonder het beginsel 
van niet-inmenging in de interne aangelegenheden van derde landen en de verplichting 
zich te onthouden van dreiging met, of gebruik van geweld;
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4. ondersteunt de inspanningen van de democratische krachten, de regering, de oppositie 
en de Venezolaanse bevolking om zelf oplossingen te vinden voor hun politieke en 
economische problemen en om de versterking van de nationale dialoog in Venezuela te 
bevorderen, teneinde de levensomstandigheden en de economische en sociale 
ontwikkeling in Venezuela te verbeteren;

5. benadrukt dat de aan Venezuela opgelegde sancties ernstige schade hebben toegebracht 
en nog steeds toebrengen aan het leven en de gezondheid van mensen, en dat het aantal 
dodelijke slachtoffers tussen 2017 en 2018 wordt geschat op 40 000; is van mening dat 
deze sancties voldoen aan de definitie van collectieve bestraffing van de 
burgerbevolking als omschreven in zowel het Internationaal Verdrag van Genève en 
Den Haag, hetgeen betekent dat zij krachtens het internationaal recht en de 
internationale verdragen illegaal zijn; dringt met klem aan op de opheffing van de 
economische en financiële sancties tegen Venezuela, die sterk hebben bijgedragen tot de 
verslechtering van de economie van het land en de maatschappelijke situatie van de 
burgerbevolking;

6. erkent dat Venezuela kampt met een sociale en economische crisis, en benadrukt het 
belang van politieke stabiliteit als voorwaarde voor herstel; hekelt de 
instrumentalisering van deze crisis door degenen die externe inmenging proberen te 
bevorderen en die pleiten voor een interventie in het land; herinnert eraan dat 
internationale acties en bijstand alleen kunnen worden ondernomen met de goedkeuring 
van de regering van Venezuela, als bepaald in de resolutie van de Algemene 
Vergadering van de VN 46/182 van 19 december 1991;

7. benadrukt eens te meer dat de koers van sociale ontwikkeling van ieder land uitsluitend 
wordt bepaald door de bevolking;

8. verwerpt iedere internationale oproep die in strijd is met de doelstellingen en beginselen 
van het VN-Handvest, met inbegrip van de onbeperkte eerbiediging van het beginsel 
van non-interventie in kwesties die in wezen binnen de binnenlandse jurisdictie van 
landen vallen, in om het even welk land, continent of gebied in de wereld, waarbij niet 
mag worden vergeten dat deze beginselen eveneens verankerd zijn in de EU-Verdragen;

9. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 
en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de parlementen en regeringen van de lidstaten, 
de regering van Venezuela, en de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire 
Vergadering.


