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Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Venezuela
(2019/2543(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Venezuela, în special cea din 3 
mai 2018 referitoare la alegerile prezidențiale din Venezuela1, cea din 5 iulie 2018 
referitoare la criza migrației și la situația umanitară din Venezuela de la granițele sale2 și 
cea din 25 octombrie 2018 referitoare la situația din Venezuela3,

– având în vedere Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale,

– având în vedere Constituția Venezuelei, în special articolul 233,

– având în vedere declarația din 19 aprilie 2018 a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) privind 
situația din Venezuela,

– având în vedere articolul 123 din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât alegerile prezidențiale din Venezuela, organizate la 20 mai 2018, s-au 
desfășurat într-un mod care contravine standardelor internaționale minime pentru un 
proces credibil și nu au respectat pluralismul politic, democrația, transparența și statul 
de drept; întrucât alegerile, rezultatele lor și autoritățile instituite prin procesul nelegitim 
nu au fost recunoscute de către Uniunea Europeană și de către alte țări democratice și 
organizații regionale și internaționale;

B. întrucât Venezuela se confruntă cu o criză socială, economică și umanitară fără 
precedent, care își are originea în criza politică;

C. întrucât, la 10 ianuarie 2019, Nicolás Maduro a uzurpat funcția de președinte, pe care a 
preluat-o în mod ilegitim și împotriva ordinii constituționale, în fața Curții Supreme de 
Justiție;

D. întrucât, la 23 ianuarie 2019, președintele Adunării Naționale ales în mod legitim și 
democratic, Juan Guaidó, s-a autoproclamat președinte interimar al Venezuelei, în 
conformitate cu articolul 233 din Constituția Venezuelei;

E. întrucât UE a solicitat în repetate rânduri reinstaurarea democrației și a statului de drept 
în Venezuela prin intermediul unui proces politic credibil,

1 Texte adoptate, P8_TA(2018)0199.
2 Texte adoptate, P8_TA(2018)0313.
3 Texte adoptate, P8_TA(2018)0436.
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1. își exprimă solidaritatea cu poporul venezuelean;

2. îl recunoaște pe Juan Guaidó în calitate de președinte interimar legitim al Republicii 
Bolivariene a Venezuelei, în conformitate cu articolul 233 din Constituția Venezuelei;

3. invită VP/ÎR și statele membre ale UE să adopte o poziție fermă și unitară și să îl 
recunoască pe Juan Guaidó drept unic președinte interimar legitim al țării până la 
anunțarea unui nou tur de scrutin; salută faptul că mai multe state democratice au 
recunoscut deja noua președinție interimară;

4. condamnă cu fermitate violența, omorurile și actele care s-au soldat cu victime în rândul 
populației și transmite sincerele sale condoleanțe familiilor victimelor; îndeamnă 
autoritățile din Venezuela să pună capăt tuturor încălcărilor drepturilor omului și să 
tragă la răspundere persoanele vinovate, precum și să se asigure că toate libertățile 
fundamentale și drepturile omului sunt respectate pe deplin;

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate, președintelui interimar legitim al Republicii și Adunării 
Naționale a Republicii Bolivariene a Venezuelei, guvernelor și parlamentelor statelor 
membre ale Grupului de la Lima, Adunării parlamentare euro-latinoamericane, precum 
și Secretarului General al Organizației Statelor Americane.


