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B9-0049/2020

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Venecuēlā pēc nelikumīgajām jaunās 
Nacionālās asamblejas prezidentūras un Prezidija vēlēšanām (parlamentārais 
apvērsums)
(2020/2507(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Venecuēlu, 2014. gada 27. februāra rezolūciju 
par stāvokli Venecuēlā1, 2014. gada 18. decembra rezolūciju par demokrātiskās 
opozīcijas vajāšanu Venecuēlā2, 2015. gada 12. marta rezolūciju par stāvokli 
Venecuēlā3, 2016. gada 8. jūnija rezolūciju par stāvokli Venecuēlā4, 2017. gada 
27. aprīļa rezolūciju par stāvokli Venecuēlā5, 2018. gada 8. februāra rezolūciju par 
stāvokli Venecuēlā6, 2018. gada 3. maija rezolūciju par vēlēšanām Venecuēlā7, 2018. 
gada 5. jūlija rezolūciju par migrācijas krīzi un humanitāro situāciju Venecuēlā un pie 
tās sauszemes robežām ar Kolumbiju un Brazīliju8, 2018. gada 25.oktobra rezolūciju 
par stāvokli Venecuēlā9, 2019. gada 31. janvāra rezolūciju par stāvokli Venecuēlā10, 
kurā J. Guaidó atzīts par Venecuēlas pagaidu prezidentu, 2019. gada 28. marta 
rezolūciju par ārkārtas stāvokli Venecuēlā11, 2019. gada 18. jūlija rezolūcija par stāvokli 
Venecuēlā12,– ņemot vērā Starptautiskās kontaktgrupas Venecuēlas jautājumos (ICG) 
2020. gada 9. janvāra deklarāciju, kurā pausts atbalsts Juan Guaidó kā Nacionālās 
asamblejas priekšsēdētājam, un Luis Parra ievēlēšana vērtēta kā nelikumīga un 
nedemokrātiska,

– ņemot vērā Eiropas Ārējās darbības dienesta runaspersonas 2020. gada 5. janvāra 
paziņojumu, kurā norādīts, ka svētdien, 5. janvārī notikušajās vēlēšanās konstatēti 
būtiski pārkāpumi un pret Nacionālās asamblejas demokrātisku un konstitucionālu 
darbību vērsta rīcība, kas liedz Nacionālajai asamblejai kā likumīgai Venecuēlas 
struktūrai pildīt savas pilnvaras, ko tai uzticējusi Venecuēlas tauta,

– ņemot vērā Amerikas valstu organizācijas ģenerālsekretāra 2020. gada 5. janvāra 
paziņojumu par stāvokli Venecuēlā,

– ņemot vērā jaunieceltā Komisijas priekšsēdētāja vietnieka/ Savienības augstā pārstāvja 
ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP) Josep Borrell 2019. gada 
21. decembra paziņojumu,

1 OV C 285, 29.8.2017., 145. lpp.
2 OV C 294, 12.8.2016., 21. lpp.
3 OV C, 30.8.2016., 190. lpp.
4 OV C 86, 6.3.2018., 101. lpp.
5 OV C 298, 23.8.2018., 137. lpp.
6 OV C 463, 21.12.2018., 61. lpp.
7 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0199.
8 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0313.
9 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0436.
10 Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0061.
11 Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0327.
12 Pieņemtie teksti, P9_TA(2019)0007.
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– ņemot vērā Padomes Lēmumu (KĀDP) 2019/1893 (2019. gada 11. novembris), ar ko 
groza Lēmumu (KĀDP) 2017/2074 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju 
Venecuēlā13, un līdz ar to uz gadu paplašinātas sankcijas pret Venecuēlu, ņemot vērā 
pašreizējo politisko, ekonomisko, sociālo un humanitāro krīzi Venecuēlā, kurā turpinās 
pret demokrātiju, tiesiskumu un cilvēktiesībām vērstas darbības,

– ņemot vērā iepriekš minēto Padomes Lēmumu (KĀDP) 2019/1893 (2019. gada 11. 
novembris), ar ko nolemts Lēmumā (KĀDP) 2017/2074 par ierobežojošiem 
pasākumiem saistībā ar situāciju Venecuēlā iekļaut jaunu noteikumu, ar ko Padome un 
augstais pārstāvis (PV/AP) ir izraudzīti kā atbildīgie par personas datu apstrādi, jo īpaši 
saistībā ar to fizisko personu sarakstu, kuras atbildīgas par pārkāpumiem, nopietniem 
cilvēktiesību aizskārumiem vai represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko 
opozīciju Venecuēlā; saistībā ar to fizisko personu sarakstu, kuru darbības, 
rīcībpolitikas vai pasākumi kā citādi apdraud demokrātiju vai tiesiskumu Venecuēlā; 
saistībā ar fiziskām vai juridiskām personām, tiesību subjektiem vai struktūrām, kuras ir 
atbildīgas par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem vai represijām pret pilsonisko 
sabiedrību un demokrātisko opozīciju Venecuēlā; un saistībā ar fiziskām vai juridiskām 
personām, tiesību subjektiem vai organizācijām, kuru darbības, rīcībpolitikas vai 
pasākumi kā citādi apdraud demokrātiju vai tiesiskumu Venecuēlā14,

– ņemot vērā Padomes 2019. gada 27. septembra lēmumu, ar ko ES sankciju sarakstam 
pievieno septiņus Venecuēlas drošības un izlūkošanas spēku locekļus, kas iesaistīti 
spīdzināšanā un citos nopietnos cilvēktiesību pārkāpumos,

– ņemot vērā ANO augstā cilvēktiesību komisāra (OHCHR) 2019. gada 4. jūlija ziņojumu 
par Venecuēlu un atjaunināto informāciju, kas mutiski sniegta Cilvēktiesību padomes 
42. sesijā, kura notika Ženēvā 2019. gada 9. septembrī,

– ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieka/ Savienības augstā pārstāvja ārlietās un 
drošības politikas jautājumos 2019. gada 18. jūnija paziņojumu, kurā ES uzsvērusi 
savas lielās bažas par politiskā un humanitārā stāvokļa pasliktināšanos Venecuēlā,

– ņemot vērā Komisijas priekšsēdētājas vietnieka/ Savienības augstā pārstāvja ārlietās un 
drošības politikas jautājumos 2019. gada 4. aprīļa paziņojumu par lēmumu, ko 
pieņēmusi neatzītā Nacionālā asambleja un ar ko atceļ Juan Guaidó imunitāti,

– ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un 
drošības politikas jautājumos 2019. gada 10. janvāra, 2019. gada 26. janvāra, 
2019. gada 24. februāra un 2019. gada 28. marta paziņojumus par Venecuēlu,

– ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/Savienības augstās pārstāves ārlietās un 
drošības politikas jautājumos 2019. gada 2. marta paziņojumu, kurā ES stingri norāda, 
ka jebkurš pasākums, kas varētu apdraudēt Juan Guaidó brīvību, drošību vai personas 
neaizskaramību, saasinās spriedzi un izraisīs spēcīgu starptautiskās sabiedrības 
nosodījumu,

13 OV L 291, 12.11.2019., 42. lpp.
14 OV L 291, 12.11.2019., 42. lpp.
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– ņemot vērā, ka 2000. gada 7. jūnijā Venecuēla ratificēja Romas statūtus,

– ņemot vērā Venecuēlas Bolivāra Republikas konstitūciju,

– ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. punktu,

A. tā kā Nicolás Maduro valdības, policijas, nacionālās gvardes un armijas pastrādātie 
vardarbības akti ar mērķi nepieļaut Juan Guaidó pārvēlēšanu par prezidentu Venecuēlas 
Nacionālajā asamblejā, kas paredzēta 5. janvārī, liedza N. Maduro oponentiem iekļūt 
Nacionālajā asamblejā un noturēt sesiju; tā kā bruņotie spēki un citas drošības struktūras 
bloķēja ieeju ēkā un liedza iekļūt presei, un šāda rīcība liecina par kārtējo vardarbības 
un konfrontācijas saasinājumu, kas pastāvīgi pieaug iepriekšējo gadu laikā; tā kā N. 
Maduro valdība grauj likumīgas un demokrātiskas Nacionālās asamblejas varu un spēju 
efektīvi un netraucēti pildīt savu lomu un mandātu, ko tai piešķīruši Venecuēlas pilsoņi;

B. tā kā pirms šiem notikumiem tika rīkota iebiedēšanas kampaņa un tā dēvētā “operācija 
Alacrán”, kuras laikā valdība pirka balsis par summām robežās no 500 000 līdz 1 
miljonam USD;

C. tā kā vēl aizvien turpinās N. Maduro režīma pretinieku vajāšana un politiska 
aizskaršana, un 22 deputātiem, tostarp Nacionālās asamblejas priekšsēdētājam, atcelta 
parlamentārā imunitāte, vairāki deputāti apcietināti, savukārt citi — pametuši valsti vai 
patvērušies diplomātiskajās pārstāvniecībās;

D. tā kā saskaņā ar Venecuēlas organizācijas Foro Penal informāciju ir palielinājušās 
politiskās represijas, pašlaik apcietinājumā atrodas 399 politieslodzītie, tostarp vismaz 
astoņi Eiropas pilsoņi, un kopš 2014. gada politieslodzīto skaits pārsniedzis 15 00015;

E. tā kā pastāvīgā vardarbīgu represiju un spēka pielietošana, ko apņēmīgi turpina 
nelikumīgais prezidents Nicolás Maduro nolūkā uzurpēt varu, skaidri liecina par gribu 
iznīcināt jelkādas tiesiskuma izpausmes;

F. tā kā viņa neveiksmīgais mēģinājums iecelt jaunu N. Maduro režīmu atbalstošu 
priekšsēdētāju skar Nacionālās asamblejas Iekšējo un debašu noteikumu 7., 8. un 11. 
pantu un Venecuēlas Bolivāra Republikas konstitūcijas 221. pantu;

G. tā kā, neraugoties uz Venecuēlas de facto valdības centieniem nepieļaut pārredzamas un 
mierīgas vēlēšanas, ārpus Nacionālās asamblejas esošie deputāti iekļuva ēkā un par 
priekšsēdētāju oficiāli pārvēlēja Juan Guaidó;

H. tā kā 100 no 167 deputātiem, kuri piedalījās ārkārtas sesijā laikraksta El Nacional 
telpās, spēja ievērot Venecuēlas Bolivāra Republikas konstitūcijas prasības, ievēlēja 
Nacionālās asamblejas Direktoru padomi un par Nacionālās asamblejas priekšsēdētāju 
ievēlēja Juan Guaidó, kurš saskaņā ar konstitūciju nodeva amatā stāšanās zvērestu;

I. tā kā šie notikumi risinās jau tā smagi skartajā Venecuēlā, kurā vardarbības eskalācija 
un Nicolás Maduro de facto valdības pastrādātie smagie cilvēktiesību pārkāpumi vēl 

15 www.foropenal.com ir pilsoniska apvienība, kas patvaļīgi apcietinātām personām sniedz pro bono juridisko 
palīdzību.
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vairāk pasliktina pašreizējo politisko, ekonomisko, institucionālo, sociālo un humanitāro 
krīzi, un vairāk nekā 5 miljoni Venecuēlas iedzīvotāju ir bijuši spiesti pamest savu 
valsti, aizvien biežāk trūkst zāļu un pārtikas, kā arī notiek hiperinflācija;

J. tā kā 2018. gada 16. gada maijā sāktais mediācijas dialogs starp de facto prezidentu 
Nicolás Maduro un opozīcijas spēkiem, kuru vadīja Juan Guaidó un pārraudzīja 
Norvēģija, nav devis risinājumu krīzei, kas drīzāk ir padziļinājusies vēl vairāk; tā kā 
2019. gada 8. jūlijā dialogs atsākās Barbadosā, lai gan de facto valdība neievēroja 
prasības, kas jāizpilda, lai varētu sākt dialogu,

1. nosoda Nicolás Maduro de facto valdības represijas, kuru mērķis — kārtējo reizi — ir 
iznīcināt jelkādas tiesiskuma izpausmes; turklāt nosoda vispārējo un nepārtraukto 
vardarbības un spēka pielietojumu, kā arī prezidenta iecelšanu amatā krāpnieciskā un 
nelikumīgā veidā;

2. atkārtoti pauž nopietnas bažas par vardarbības saasināšanos un smago ārkārtas situāciju 
Venecuēlā, kas nopietni apdraud pilsoņu dzīvi;

3. uzsver, ka Nicolás Maduro režīms ir kļuvis par visnestabilāko un lielāko drošības un 
stabilitātes apdraudējumu šajā pasaules daļā, ietekmējot kaimiņvalstu integritāti un 
stabilitāti;

4. atgādina, ka vietējās iestādes ir apcietinājušas Venecuēlas iedzīvotājus, kuri apsūdzēti 
par Venecuēlas režīma atbalstīšanu ar mērķi iesaistīties masu mobilizācijas centienos un 
tos īstenot, lai veicinātu destabilizāciju un cilvēktiesību pārkāpumus šajos reģionos;

5. paziņo, ka ir būtiski aizsargāt vēlēšanu procesu integritāti, pareizību un pārredzamību, 
jo īpaši pēc tam, kad saistībā ar vairāku vēlēšanu norisi Latīņamerikas demokrātiskās 
valstīs notikuši vairāki varbūtēji vai skaidri manipulēšanas, pārkāpumu un krāpšanas 
gadījumi; pauž nožēlu, ka krāpnieciskas vēlēšanas izraisa protestus un sadursmes, kuru 
rezultātā iet bojā nevainīgi cilvēki, un solidarizējas ar Venecuēlas tautu;

6. uzstāj, ka ir jāveic pasākumi pret Venecuēlas un Irānas aliansi, kuras sliktākais piemērs 
ir tas, ka Hezbollah ļaunprātīgi izmanto Venecuēlu kā platformu savām darbībām un 
stratēģiskai ekspansijai visā Latīņamerikā, ko panāk ar daudzām nelikumīgām 
darbībām, tostarp legalizējot nelikumīgi iegūtus līdzekļus;

7. ir ļoti nobažījies par Krievijas atbalstu N. Maduro režīmam Venecuēlā un jo īpaši par to, 
ka uz Venecuēlu nosūtīti eksperti un padomdevēji militāros un tehniskos jautājumos;

8. pauž bažas par to, ka Kubas policijas spēki un militārās izlūkošanas dienests ir 
stratēģiskais elements, kurš devis iespēju N. Maduro nelikumīgajam režīmam saglabāt 
varu, kā rezultātā Venecuēlā notiek nepieņemama ārvalstu politiskā un militārā 
iejaukšanās;

9. aicina Padomi, ņemot vērā neveiksmīgās rīcībpolitikas pret Venecuēlas represīvo 
režīmu, kas pilnīgi izslēdz iespēju sākt reālu demokratizācijas procesu Venecuēlā, 
ieņemt visstingrāko iespējamo nostāju un palielināt politisko spiedienu, vienlaikus 
piemērojot sankcijas un ierobežojošus pasākumus;
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10. aicina Padomi noteikt ierobežojošus pasākumus pret šo nelikumīgo režīmu, t. i., 
sankcijas pret visām personām, kuras iesaistītas represīvajā aparātā, un konfiscēt 
ārvalstu aktīvus, kas pieder nelikumīgām valsts iestādēm un personām, kuras ir 
atbildīgas par cilvēktiesību pārkāpumiem un demokrātiskās opozīcijas apspiešanu, 
vienlaikus vienmēr nodrošinot iedzīvotāju drošību;

11. prasa Eiropas Savienības iestādēm ierobežot šo personu un viņu tuvāko radinieku 
pārvietošanos, iesaldējot viņu aktīvus un apturot vīzas;

12. noraida Padomes Lēmumu (KĀDP) 2019/1893 (2019. gada 11. novembris), kurā 
iekļauts jauns noteikums, ar ko groza Lēmumu 2017/2074, ieviešot jaunas patvaļīgas 
pilnvaras Komisijas priekšsēdētāja vietniekam/ Savienības augstajam pārstāvim ārlietās 
un drošības politikas jautājumos attiecībā uz datu apstrādi saistībā ar to fizisko personu 
sarakstu, kuras atbildīgas par pilsoniskās sabiedrības un demokrātiskās opozīcijas 
tiesību aizskārumu vai smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem vai represijām Venecuēlā, 
kā arī par tādu fizisku vai juridisku personu darbībām, rīcībpolitikām vai aktivitātēm, 
kuras atbildīgas par nelikumībām un smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem, kas apdraud 
tiesiskumu un apspiež pilsonisko sabiedrību, kā arī demokrātisko opozīciju Venecuēlā, 
kā tas uzsvērts KĀDP Lēmuma 2017/2074 I un II pielikumā;

13. mudina Eiropas Savienību pievienoties SKT dalībvalstu iniciatīvai attiecībā uz Nicolás 
Maduro de facto valdības pastrādāto noziegumu pret cilvēci izmeklēšanu, lai šo 
nodarījumu vaininiekus sauktu pie atbildības;

14. atbalsta iniciatīvu, kuras mērķis ir sadarbībā ar ANO Cilvēktiesību padomi izveidot 
izmeklēšanas komisiju, kas noteiktu konkrēto indivīdu atbildību par sistemātiskajiem 
cilvēktiesību pārkāpumiem Venecuēlā;

15. mudina Venecuēlas de facto valdību strauji īstenot ieteikumus, kas iekļauti OHCHR 
ziņojumā par cilvēktiesību stāvokli Venecuēlā;

16. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas 
priekšsēdētājas vietniekam/ Savienības augstajam pārstāvim ārlietās un drošības 
politikas jautājumos, Venecuēlas Bolivāra Republikas likumīgajam pagaidu 
prezidentam un Nacionālajai asamblejai, Limas grupas valstu parlamentiem un 
valdībām, Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārajai asamblejai un Amerikas Valstu 
organizācijas ģenerālsekretāram.


