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Euroopan parlamentin päätöslauselma Venezuelan tilanteesta kansalliskokouksen 
uuden puhemiehen ja puhemiehistön laittoman valinnan jälkeen (parlamentaarinen 
vallankaappaus)
(2020/2507(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Venezuelasta ja erityisesti 31. tammikuuta 
2019 annetun päätöslauselman1, jossa Juan Guaidó tunnustetaan Venezuelan 
väliaikaiseksi presidentiksi,

– ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausumat Venezuelasta ja erityisesti EU:n 
puolesta 9. tammikuuta 2020 annetun julkilausuman Venezuelan tilanteen 
viimeaikaisesta kehityksestä sekä varapuheenjohtajan / korkean edustajan tiedottajan 
5. tammikuuta 2020 antaman lausunnon Venezuelan kansalliskokouksen tapahtumista,

– ottaa huomioon 9. tammikuuta 2020 annetun Kansainvälisen Venezuela-
kontaktiryhmän julkilausuman,

– ottaa huomioon Venezuelan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä 
annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2017/2074 muuttamisesta 11. marraskuuta 2019 
annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2019/18932, jolla jatketaan voimassa olevia 
kohdennettuja rajoittavia toimenpiteitä 14. marraskuuta 2020 saakka,

– ottaa huomioon 5. tammikuuta 2020 annetun Amerikan valtioiden järjestön (OAS) 
pääsihteeristön päätöslauselman Venezuelan tilanteesta sekä OAS:n pysyvän neuvoston 
10. tammikuuta 2020 hyväksymän päätöslauselman Venezuelan viimeaikaisista 
tapahtumista,

– ottaa huomioon 5. tammikuuta 2020 annetun Liman ryhmän julkilausuman,

– ottaa huomioon Venezuelan perustuslain,

– ottaa huomioon Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A. ottaa huomioon, että EU, sen jäsenvaltiot ja Euroopan parlamentti ovat toistaneet, että 
kansalliskokous on Venezuelan ainoa laillinen ja demokraattisesti valittu elin; ottaa 
huomioon, että Venezuelan perustuslain 194 pykälän mukaan kansalliskokous valitsee 
jäsentensä keskuudesta puhemiehen ja puhemiehistön yhden vuoden pituiseksi 
toimikaudeksi;

B. ottaa huomioon, että Juan Guaidó valittiin tammikuussa 2019 kansalliskokouksen 
puhemieheksi ja tämän jälkeen hän vannoi virkavalansa Venezuelan väliaikaisena 

1 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0061.
2 EUVL L 291, 12.11.2019, s. 42.
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presidenttinä Venezuelan perustuslain 233 pykälän mukaisesti; ottaa huomioon, että yli 
50 valtiota, 25 EU:n jäsenvaltiota mukaan luettuina, sekä EU ovat tunnustaneet hänet 
Venezuelan väliaikaiseksi presidentiksi;

C. ottaa huomioon, että Venezuelassa kansalliskokouksen puhemiehen suunniteltuun 
valintaan 5. tammikuuta 2020 liittyvissä tapahtumissa oli kyse Nicolás Maduron 
laittoman hallinnon järjestämästä parlamentaarisesta vallankaappauksesta, johon liittyi 
vakavia sääntöjenvastaisuuksia ja kansalliskokouksen demokraattisen ja 
perustuslaillisen toiminnan vastaisia tekoja;

D. ottaa huomioon, että turvallisuusjoukot estivät raa’asti kansalliskokouksen puhemiestä 
Juan Guaidóa toimimasta istunnon puheenjohtajana, että useita oppositiota edustavia 
parlamentin jäseniä estettiin pääsemästä kansalliskokoukseen ja että myöskään lehdistöä 
ei päästetty rakennukseen;

E. ottaa huomioon, että yritys nimittää Luis Parra uuden Maduroa tukevan puhemiehistön 
puheenjohtajaksi oli pätemätön, sillä istuntoa ei koskaan avattu virallisesti, kokouksella 
ei ollut puheenjohtajaa, päätösvaltaisuutta ei varmistettu eikä virallista 
nimenhuutoäänestystä vahvistettu, kuten kansalliskokouksen työjärjestyksen 7, 8 ja 
11 artiklassa sekä Venezuelan perustuslain 221 pykälässä edellytetään;

F. ottaa huomioon, että olosuhteiden pakosta useita tunteja myöhemmin parlamentin 
jäsenten suuri enemmistö piti El Nacional -lehden päätoimipaikassa ylimääräisen 
kokouksen, joka oli Venezuelan perustuslain ja kansalliskokouksen työjärjestyksen 
mukainen, sillä niiden mukaan istuntojen pitäminen lainsäädäntötilojen ulkopuolella on 
mahdollista; toteaa, että 100 kaikkiaan 167 parlamentin jäsenestä – mikä täyttää 
Venezuelan perustuslain 221 pykälässä päätösvaltaisuudelle ja nimenhuutoäänestykselle 
asetetut vaatimukset – äänesti Juan Guaidón ja tämän puhemiehistön uudelleen 
johtamaan kansalliskokousta vuosien 2015–2020 vaalikauden viimeisenä vuonna;

G. ottaa huomioon, että 7. tammikuuta 2020 pidetyn kansalliskokouksen virallisen 
istunnon päätteeksi Juan Guaidó vannoi puhemiehen virkavalan huolimatta Maduron 
hallinnolle uskollisten joukkojen yrityksistä estää istunnon pitäminen muun muassa 
estämällä sisäänpääsyn ja katkaisemalla sähkön rakennuksesta;

H. toteaa, että kansalliskokouksen jäsenten on voitava toteuttaa Venezuelan kansalta 
saamaansa parlamentaarista toimeksiantoa ilman minkäänlaista häirintää tai 
kostotoimia;

I. ottaa huomioon, että 20. toukokuuta 2018 pidetyt presidentinvaalit eivät olleet 
uskottavalle prosessille asetettujen kansainvälisten vähimmäisvaatimusten mukaiset; 
ottaa huomioon, että EU ja muut alueelliset järjestöt ja demokraattiset valtiot eivät 
tunnustaneet näitä vaaleja eivätkä tämän laittoman prosessin tuloksena nimitettyjä 
viranomaisia;

J. ottaa huomioon, että meneillään olevat toimet kansalliskokouksen jäseniä vastaan, kuten 
laittomien ryhmien ja turvallisuuselinten suorittama 59 edustajan häirintä ja pelottelu, 
29 mielivaltaista pidätystä ja 27 pakotettua maanpakoa sekä kidutukset ja 
tahdonvastaiset katoamiset, haittaavat kansalliskokouksen perustuslaillista toimintaa;
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K. ottaa huomioon, että ihmisoikeustilanne, oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen ja 
demokratia ovat heikentyneet vakavasti Venezuelassa jo monen vuoden ajan ja eritoten 
siitä lähtien, kun Nicolás Maduro nousi valtaan vuoden 2013 kiistanalaisten vaalien 
seurauksena; toteaa, että maassa vallitseva poliittinen, taloudellinen, institutionaalinen, 
sosiaalinen ja moniulotteinen humanitaarinen kriisi pahenee merkittävästi;

1. tunnustaa kansalliskokouksessa pidetyn avoimen ja demokraattisen äänestyksen 
perusteella Juan Guaidón kansalliskokouksen lailliseksi puhemieheksi sekä Venezuelan 
bolivariaanisen tasavallan lailliseksi väliaikaiseksi presidentiksi Venezuelan 
perustuslain 233 pykälän mukaisesti ja antaa tälle tukensa;

2. tuomitsee jyrkästi Maduron hallinnon ja sen liittolaisten yrityksen toteuttaa 
parlamentaarinen vallankaappaus sekä niiden pyrkimykset estää kansalliskokousta, 
Venezuelan ainoaa laillista demokraattista elintä, hoitamasta Venezuelan kansalta 
saamaansa perustuslain mukaista tehtävää;

3. pitää valitettavina näitä vakavia rikkomuksia, jotka ovat ristiriidassa kansalliskokouksen 
puhemiehen laillisen valintaprosessin kanssa ja jotka ovat jälleen uusi vaihe Venezuelan 
kriisin pahenemisessa; tuomitsee jyrkästi kansalliskokouksen demokraattisen, 
perustuslaillisen ja avoimen toiminnan loukkaamisen ja jatkuvan pelottelun, lahjonnan, 
kiristyksen, väkivallan, kidutuksen ja tahdonvastaiset katoamiset sekä mielivaltaiset 
päätökset kansalliskokouksen jäseniä vastaan;

4. toistaa tukevansa täysin kansalliskokousta, joka on Venezuelan ainoa laillisesti valittu 
demokraattinen elin ja jonka toimivaltaa on kunnioitettava, myös sen jäsenten 
oikeuksien ja turvallisuuden osalta; painottaa, että rauhanomainen ja poliittinen ratkaisu 
on mahdollinen vain, jos kansalliskokouksen perustuslaillisia valtaoikeuksia 
kunnioitetaan täysimääräisesti;

5. muistuttaa, että EU on valmis tukemaan aitoa prosessia kriisin ratkaisemiseksi 
rauhanomaisesti ja demokraattisesti Venezuelan kansalliskokouksen hyväksymän 
etenemissuunnitelman pohjalta; korostaa, että aikaisemmat pyrkimykset ratkaista kriisi 
neuvottelu- ja vuoropuheluprosessissa eivät ole tuottaneet konkreettisia tuloksia; pyytää 
Euroopan ulkosuhdehallintoa (EUH) hyödyntämään edelleen toiminnassaan 
kansainvälisen kontaktiryhmän kaltaisia aloitteita;

6. palauttaa mieliin, että demokraattisten instituutioiden ja periaatteiden kunnioittaminen 
sekä oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen ovat olennaisia edellytyksiä rauhanomaisen, 
kestävän ja kansan etua palvelevan ratkaisun löytämiseksi Venezuelan kriisiin;

7. kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa tehostamaan EU:n toimia demokratian 
palauttamiseksi Venezuelaan, myös laajentamalla kohdennettuja pakotteita 
ihmisoikeusloukkauksista ja sortotoimista vastuussa oleviin henkilöihin, ja kehottaa 
ulottamaan nämä pakotteet koskemaan myös kyseisten henkilöiden perheenjäseniä; 
tukee tätä koskevaa EU:n julkilausumaa;

8. kehottaa niitä jäsenvaltioita, jotka eivät vielä ole sitä tehneet, tunnustamaan presidentti 
Guaidón laillisen toimivallan, ja pitää myönteisenä, että korkea edustaja on todennut 
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tämän olevan ainoa EU:n tunnustama demokraattinen vallanpitäjä; vaatii siksi 
tunnustamaan Juan Guaidón nimittämät poliittiset edustajat;

9. pyytää lähettämään maahan tiedonkeruuvaltuuskunnan tilanteen arvioimiseksi;

10. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkealle edustajalle, Venezuelan bolivariaanisen tasavallan lailliselle väliaikaiselle 
presidentille ja kansalliskokouksen puhemiehelle, Liman ryhmään kuuluvien maiden 
hallituksille ja parlamenteille, Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan 
parlamentaariselle edustajakokoukselle ja Amerikan valtioiden järjestön pääsihteerille.


