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Резолюция на Европейския парламент относно положението във Венесуела след 
опита за незаконно избиране на нов председател и ново Бюро на Националното 
събрание (парламентарен преврат)
(2020/2507(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид предишните си резолюции относно Венесуела, и по-специално 
резолюцията си от 31 януари 2019 г.1, с която Хуан Гуайдо се признава за 
временен президент на Венесуела,

– като взе предвид изявлението от 5 януари 2020 г. на говорителя на 
заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по 
въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно (ЗП/ВП) 
относно събитията в Националното събрание на Венесуела,

– като взе предвид декларацията от 9 януари 2020 г. на ЗП/ВП относно последните 
събития в Националното събрание,

– като взе предвид изявлението от 5 януари 2020 г. на Генералния секретариат на 
Организацията на американските държави относно положението във Венецуела,

– като взе предвид изявлението на Международната контактна група за Венесуела 
от 9 януари 2020 г.,

– като взе предвид Конституцията на Венесуела,

– като взе предвид Римския статут на Международния наказателен съд,

– като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

A. като има предвид, че по силата на Конституцията на Венесуела всяка година на 5 
януари парламентаристите избират своя председател и бюро за срок от една 
година;

Б. като има предвид, че събитията около насрочените за 5 януари 2020 г. избори за 
председател на Националното събрание на Венесуела включваха опит от страна 
на незаконния режим на Мадуро да организира парламентарен преврат и бяха 
белязани от сериозни нередности и действия срещу демократичното и 
конституционно функциониране на Националното събрание;

В. като има предвид, че председателят на Националното събрание, Хуан Гуайдо, 
беше насилствено възпрепятстван от силите за сигурност да изпълни 
председателските си функции по време на сесията, а на мнозина депутати беше 
попречено да влязат в Националното събрание и на местната и международната 

1 Приети текстове, P8_TA(2019)0061.
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преса бе отказан достъп до сградата;

Г. като има предвид, че опитите за назначаване на ново бюро в подкрепа на Мадуро 
бяха нищожни и недействителни, тъй като сесията не беше официално открита, 
нямаше председател на заседанието, кворумът не беше проверен и не беше 
извършена официална проверка на поименното гласуване, както се изисква от 
членове 7, 8 и 11 от Правилника за дейността на Националното събрание и 
член 221 от Конституцията на Венесуела;

Д. като има предвид, че няколко часа по-късно, поради условията на принуда 
преобладаващото мнозинство от парламентаристите проведоха извънредно 
заседание в седалището на вестник „El Nacional “ в съответствие с Конституцията 
на Венецуела и с Правилника за дейността на Националното събрание, които 
дават възможност за провеждане на заседания извън законодателната сграда; като 
има предвид, че 100 от 167-те парламентаристи, отговарящи на изискванията 
относно условията за кворум и относно поименното гласуване съгласно член 221 
от Конституцията на Венесуела, гласуваха да изберат отново Хуан Гуайдо и 
неговото бюро като ръководство за последната година от мандата 2015 – 2020 г.;

Е. като има предвид, че проведено на 7 януари 2020 г. официално заседание на 
Националното събрание приключи с полагането на клетва от Хуан Гуайдо като 
председател въпреки опитите на сили от режима на Мадуро да възпрепятстват 
провеждането на заседанието, включително чрез блокиране на входа към сградата 
и спиране на електричеството вътре в нея;

Ж. като има предвид, че текущите действия срещу избраните членове на 
Националното събрание, включително изтезания, тормоз, насилствени 
изчезвания, сплашване и произволни арести, възпрепятстват конституционната 
работа на Националното събрание;

З. като има предвид, че политическата, икономическа, институционална, социална и 
многоизмерна хуманитарна криза се влоши значително; като има предвид, че 
нарасналият недостиг на лекарства и храни, масовите нарушения на правата на 
човека, хиперинфлацията, политическото потисничество, корупцията и насилието 
застрашават живота на хората и ги принуждават да бягат от държавата;

1. отново заявява своето признание, че в резултат на прозрачния и демократичен вот 
на Националното събрание Хуан Гуайдо е законният председател на 
Националното събрание и законният временен президент на Боливарска 
република Венесуела в съответствие с член 223 от Конституцията на Венесуела;

2. остро осъжда опита за парламентарен преврат от страна на режима на Мадуро и 
неговите съюзници, както и усилията им да попречат на Националното събрание – 
единствения легитимен демократичен орган на Венесуела – да изпълни правилно 
конституционния си мандат, предоставен му от венесуелския народ;

3. отново изразява пълна подкрепа за Националното събрание, което е единственият 
законно избран демократичен орган на Венесуела и чиито правомощия трябва да 
бъдат зачитани, включително прерогативите и безопасността на неговите членове; 
настоятелно заявява, че мирно политическо решение може да бъде постигнато 
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единствено чрез пълно зачитане на конституционните прерогативи на 
Националното събрание;

4. припомня, че зачитането на демократичните институции и принципи и спазването 
на принципите на правовата държава са съществени условия за намирането на 
решение на кризата във Венесуела в полза на нейния народ;

5. призовава за преход към демокрация посредством пътна карта, състояща се от 
прекратяване на узурпацията, установяване на преходно правителство и създаване 
на условия, водещи до свободни, прозрачни и заслужаващи доверие президентски 
избори, въз основата на конкретен график, справедливи условия за всички 
участници, прозрачност и присъствие на заслужаващи доверие международни 
наблюдатели;

6. призовава държавите членки, които все още не са направили това, да признаят 
законния мандат на президента Гуайдо и приветства признанието на върховния 
представител за него като единствен демократичен орган, признат от ЕС;

7. изисква изпращането на мисия за установяване на фактите в страната, за да се 
направи оценка на положението;

8. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на 
Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител 
на Съюза по въпросите на външните работи и политиката за сигурност, законния 
временен президент на Републиката и Националното събрание на Боливарска 
република Венесуела, правителствата и парламентите на държавите от Групата от 
Лима, Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея и генералния секретар 
на Организацията на американските държави.


