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B9-0053/2020

Resolutie van het Europees Parlement over de situatie in Venezuela na de illegale 
verkiezing van de voorzitter en het bureau van het nieuwe parlement (parlementaire 
coup)
(2020/2507(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien zijn eerdere resoluties over Venezuela, met name die van 27 februari 2014 over 
de situatie in Venezuela1, van 18 december 2014 over de vervolging van de 
democratische oppositie in Venezuela2, van 12 maart 2015 over de situatie in 
Venezuela3, van 8 juni 2016 over de situatie in Venezuela4, van 27 april 2017 over de 
situatie in Venezuela5, van 8 februari 2018 over de situatie in Venezuela6, van 3 mei 
2018 over de verkiezingen in Venezuela7, van 5 juli 2018 over de migratiecrisis en 
humanitaire situatie in Venezuela en aan zijn grenzen met Colombia en Brazilië8, van 
25 oktober 2018 over de situatie in Venezuela9, van 31 januari 2019 over de situatie in 
Venezuela10, van 28 maart 2019 over de noodsituatie in Venezuela11, en van 18 juli 
2019 over de situatie in Venezuela12,

– gezien de verklaringen van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (VV/HV) 
van 10 januari 2019, 26 januari 2019, 24 februari 2019, 28 maart 2019, 4 april 2019, 
30 april 2019, 18 juni 2019, 16 juli 2019, 13 augustus 2019, 27 september 2019, 
21 december 2019 en 9 januari 2020 over Venezuela, evenals die van de woordvoerder 
van de VV/HV van 17 september 2019, 16 december 2019 en 5 januari 2020,

– gezien Besluit (GBVB) 2019/1893 van de Raad van 11 november 2019 tot wijziging 
van Besluit (GBVB) 2017/2074 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de 
situatie in Venezuela13, waarmee de gerichte beperkende maatregelen die momenteel 
van kracht zijn worden verlengd tot 14 november 2020,

– gezien de grondwet van Venezuela,

– gezien het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (ICC),

1 PB C 285 van 29.8.2017, blz. 145.
2 PB C 294 van 12.8.2016, blz. 21.
3 PB C 316 van 30.8.2016, blz. 190.
4 PB C 86 van 6.3.2018, blz. 101.
5 PB C 298 van 23.8.2018, blz. 137.
6 PB C 463 van 21.12.2018, blz. 61.
7 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0199.
8 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0313.
9 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0436.
10 Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0061.
11 Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0327.
12 Aangenomen teksten, P9_TA(2019)0007.
13 PB L 291 van 12.11.2019, blz. 42.
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– gezien het verslag over Venezuela van de Hoge Commissaris voor de mensenrechten 
van de VN (UNHCHR) van 4 juli 2019,

– gezien de vijfde internationale technische vergadering in het kader van het proces van 
Quito, gehouden te Bogota op 14 en 15 november 2019,

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

A. overwegende dat volgens de Venezolaanse grondwet de parlementsleden elk jaar op 
5 januari een voorzitter kiezen voor een ambtsperiode van één jaar;

B. overwegende dat het regime van Maduro naar aanleiding van de geplande verkiezing 
van de voorzitter van de Nationale Vergadering in Venezuela op 5 januari 2020 heeft 
getracht een parlementaire staatsgreep te plegen, en dat er een aanval op de 
democratische en constitutionele werking van de Nationale Vergadering heeft 
plaatsgevonden;

C. overwegende dat veiligheidsdiensten de voorzitter van de Vergadering, Juan Guaidó, 
hardhandig hebben belet de zitting voor te zitten, dat verscheidene parlementsleden de 
Nationale Vergadering niet mochten betreden en dat de pers de toegang tot het gebouw 
werd ontzegd;

D. overwegende dat Luis Parra, die onlangs vanwege beschuldigingen van corruptie uit een 
oppositiepartij is gezet, zichzelf heeft uitgeroepen tot voorzitter van de Nationale 
Vergadering en deel heeft genomen aan een geïmproviseerde en onrechtmatige 
beëdigingsceremonie;

E. overwegende dat de verkiezing van Luis Parra ongeldig was, aangezien de zitting nooit 
officieel is geopend, geen telling van het quorum heeft plaatsgevonden en geen officiële 
stemming is gehouden; overwegende dat troepen meer dan een uur lang de 
geloofsbrieven van elk parlementslid hebben gecontroleerd in een poging om de zitting 
vertraging te doen oplopen en te verhinderen dat de Vergadering het quorum zou 
bereiken;

F. overwegende dat de meerderheid van de parlementsleden een paar uur later op het 
hoofdkantoor van de oppositiekrant El Nacional een spoedvergadering heeft gehouden, 
waar 100 van de 167 parlementsleden Juan Guaidó opnieuw hebben verkozen als 
voorzitter voor het laatste jaar van de ambtstermijn 2015-2020;

G. overwegende dat een officiële zitting van de Nationale Vergadering op 7 januari 2020 is 
afgesloten met de beëdiging van Juan Guaidó als voorzitter, ondanks pogingen van 
aanhangers van het regime van Maduro om de zitting te verhinderen, met inbegrip van 
het blokkeren van de ingang van het gebouw en het afsluiten van de elektriciteit in het 
gebouw;

H. overwegende dat bij de presidentsverkiezingen van 20 mei 2018 niet is voldaan aan de 
internationale minimumnormen voor een geloofwaardig verkiezingsproces; 
overwegende dat de EU, samen met andere regionale organisaties en democratische 
landen, noch die verkiezingen noch de autoriteiten die via dit onwettige proces aan de 
macht zijn gekomen, heeft erkend;
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I. overwegende dat Nicolás Maduro op 10 januari 2019 voor het Venezolaanse 
Hooggerechtshof op onrechtmatige wijze en in overtreding van de grondwettelijke orde 
de presidentiële macht heeft gegrepen; overwegende dat de wettig en democratisch 
gekozen voorzitter van de Nationale Vergadering, Juan Guaidó, op 23 januari 2019 
werd beëdigd als interim-president van Venezuela overeenkomstig artikel 233 van de 
Venezolaanse grondwet;

J. overwegende dat bijna 60 landen evenals het Europees Parlement Juan Guaidó als 
rechtmatige interim-president van Venezuela hebben erkend;

K. overwegende dat het Venezolaanse Hooggerechtshof en de niet-erkende 
grondwetgevende vergadering op 16 december 2019 de grondwettelijk gewaarborgde 
parlementaire onschendbaarheid van nog eens vier leden van de Nationale Vergadering 
– Jorge Millán, Hernán Alemán, Carlos Lozano en Luis Stefanelli – hebben afgenomen, 
waardoor de onschendbaarheid van inmiddels 26 parlementsleden is opgeheven; 
overwegende dat dit besluit, genomen naar aanleiding van het op de beschuldigingen 
van de procureur-generaal gebaseerde verzoek van het Hooggerechtshof, een ernstige 
schending vormt van de grondwettelijke bepalingen, de rechtsstaat en het democratisch 
beginsel van de scheiding der machten;

L. overwegende dat de aanhoudende acties tegen de leden van de Nationale Vergadering, 
waaronder pesterijen en intimidatie van 59 leden door irreguliere groepen en 
veiligheidstroepen, 29 willekeurige arrestaties en 27 gedwongen ballingschappen, de 
constitutionele werkzaamheden van de Nationale Vergadering belemmeren;

M. overwegende dat de mensenrechtensituatie, de rechtsstaat en de democratie in 
Venezuela al jaren sterk aan het verslechteren zijn, in het bijzonder sinds Nicolás 
Maduro na de betwiste verkiezingen van 2013 aan de macht is gekomen; overwegende 
dat de politieke, economische, institutionele, sociale en multidimensionale humanitaire 
crisis in het land aanzienlijk aan het verergeren is; overwegende dat een toenemend 
tekort aan geneesmiddelen en voedsel, massale schendingen van de mensenrechten, 
hyperinflatie, politieke onderdrukking, corruptie en geweld het leven van mensen in 
gevaar brengen en hen dwingen het land te verlaten;

1. veroordeelt ten stelligste de parlementaire staatsgreep van het regime van Maduro, 
alsmede het feit dat de Nationale Vergadering – het rechtmatige democratische orgaan 
van Venezuela – wordt belet het mandaat dat haar door het Venezolaanse volk is 
verleend, uit te oefenen;

2. betreurt deze erge schendingen, die niet verenigbaar zijn met een legitiem 
verkiezingsproces voor de voorzitter van de Nationale Vergadering en een nieuwe stap 
zijn in de verslechterende crisis in Venezuela;

3. feliciteert Juan Guaidó met zijn herverkiezing tot voorzitter van de Nationale 
Vergadering, ondanks alle belemmeringen en hindernissen tijdens de formele zitting 
van 7 januari, waarbij hij zich onder andere samen met andere leden een weg heeft 
moeten banen naar het gebouw;

4. betuigt nogmaals zijn volledige steun voor Juan Guaidó als rechtmatige interim-
president van Venezuela, overeenkomstig artikel 233 van de Venezolaanse grondwet;
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5. spreekt nogmaals zijn volledige steun uit voor de Nationale Vergadering, momenteel 
het enige legitiem verkozen democratische orgaan van Venezuela, waarvan de 
bevoegdheden moeten worden hersteld en geëerbiedigd, waaronder de prerogatieven en 
de veiligheid van haar leden;

6. onderstreept dat een vreedzame en politieke oplossing slechts kan worden gevonden 
indien de Nationale Vergadering, het enige democratisch verkozen orgaan in Venezuela, 
volledig wordt geëerbiedigd en haar leden zich vrijelijk van hun constitutionele 
prerogatieven kunnen kwijten;

7. wijst erop dat elke dialoog gebaseerd moet zijn op de routekaart van de Nationale 
Vergadering van Venezuela; dringt erop aan dat het hoofddoel van de dialoog een 
vreedzame overgang naar democratie moet zijn door de voorwaarden te scheppen voor 
vrije, transparante en geloofwaardige presidentsverkiezingen op basis van een 
overeengekomen kalender, eerlijke voorwaarden voor alle spelers, transparantie en de 
aanwezigheid van geloofwaardige internationale waarnemers;

8. herinnert eraan dat om in Venezuela tot een blijvende oplossing te komen, het van 
essentieel belang is dat er vrije en geloofwaardige presidentsverkiezingen onder 
internationaal toezicht worden gehouden en dat de overheidsinstellingen, waaronder de 
Nationale Kiesraad en het Hooggerechtshof, op democratische wijze worden hersteld;

9. wijst erop dat het uiterst belangrijk is dat de Nationale Vergadering een nieuwe, 
onafhankelijke en transparante Nationale Kiesraad opricht, met een volledig inclusieve 
en evenwichtige vertegenwoordiging en samenstelling;

10. wijst andermaal op het feit dat de eerbiediging van de democratische instellingen en 
beginselen, en de handhaving van de rechtsstaat de essentiële voorwaarden vormen voor 
het vinden van een vreedzame en duurzame oplossing voor de crisis in Venezuela ten 
behoeve van haar bevolking;

11. herinnert eraan dat de EU bereid is om steun te bieden voor een concreet proces dat 
leidt tot een vreedzame en democratische oplossing voor de crisis;

12. dringt er bij de vicevoorzitter van de Commissie/de hoge vertegenwoordiger van de 
Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (VV/HV) op aan de inspanningen 
van de EU om de democratie in Venezuela te herstellen, op te voeren, onder andere 
door de gerichte sancties tegen de personen die verantwoordelijk zijn voor 
mensenrechtenschendingen en onderdrukking te verlengen en deze sancties uit te 
breiden naar hun familieleden;

13. is van mening dat de door Juan Guaidó, de rechtmatige interim-president van 
Venezuela, benoemde diplomatieke vertegenwoordiging de enige vertegenwoordiging 
moet zijn die door de EU wordt erkend; dringt daarom aan op de opschorting van alle 
diplomatieke geloofsbrieven voor missies die verband houden met Nicolás Maduro en 
zijn antidemocratische regering;

14. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 
de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de rechtmatige interim-president van de 
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Republiek en voorzitter van de Nationale Vergadering van de Bolivariaanse Republiek 
Venezuela, de regeringen en parlementen van de landen van de Groep van Lima, de 
Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering, en de secretaris-generaal van de 
Organisatie van Amerikaanse Staten.


