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Usnesení Evropského parlamentu o situaci ve Venezuele po pokusu o nelegální zvolení 
nového předsedy a předsednictva Národního shromáždění (parlamentní převrat)
(2020/2507(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na svá předchozí usnesení o Venezuele, zejména na usnesení ze dne 
31. ledna 20191, v němž uznává Juana Guaidóa prozatímním prezidentem Venezuely,

– s ohledem na prohlášení mluvčího místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie 
pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 5. ledna 2020 k událostem ve 
venezuelském Národním shromáždění,

– s ohledem na prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie vydané 
dne 9. ledna 2020 o posledních událostech v Národním shromáždění,

– s ohledem na prohlášení generálního sekretariátu Organizace amerických států ze dne 
5. ledna 2020 o situaci ve Venezuele,

– s ohledem na prohlášení Mezinárodní kontaktní skupiny pro Venezuelu ze dne 9. ledna 
2020,

– s ohledem na venezuelskou ústavu,

– s ohledem na Římský statut Mezinárodního trestního soudu,

– s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že podle venezuelské ústavy poslanci každý rok 5. ledna volí svého 
předsedu a předsednictvo na dobu jednoho roku;

B. vzhledem k tomu, že okolnosti, které doprovázely plánovanou volbu předsedy 
Národního shromáždění ve Venezuele dne 5. ledna 2020, zahrnovaly pokus nelegálního 
Madurova režimu zorganizovat parlamentní převrat a vyznačovaly se závažnými 
nekalými praktikami a kroky proti demokratickému a ústavnímu fungování Národního 
shromáždění;

C. vzhledem k tomu, že bezpečnostní síly násilím zabránily předsedovi shromáždění Juanu 
Guaidóovi, aby předsedal zasedání, mnoha poslancům byl odepřen vstup do Národního 
shromáždění a místnímu a mezinárodnímu tisku byl znemožněn vstup do budovy;

D. vzhledem k tomu, že pokusy jmenovat nové promadurovské předsednictvo byly 
neplatné, neboť zasedání nebylo nikdy oficiálně zahájeno, předseda nebyl na schůzi 
přítomen, nebyla zjištěna usnášeníschopnost a nebylo ověřeno žádné oficiální jmenovité 
hlasování, jak vyžadují články 7, 8 a 11 jednacího řádu Národního shromáždění 

1 Přijaté texty, P8_TA(2019)0061.
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a článek 221 venezuelské ústavy;

E. vzhledem k tomu, že s ohledem na neočekávané okolnosti uspořádala o několik hodin 
později valná většina poslanců mimořádnou schůzi v sídle deníku El Nacional 
v souladu s venezuelskou ústavou a jednacím řádem Národního shromáždění, které 
umožňují, aby se zasedání konala mimo legislativní prostory; vzhledem k tomu, že 100 
ze 167 poslanců – čímž byly splněny platné požadavky na usnášeníschopnost a na 
jmenovité hlasování podle článku 221 venezuelské ústavy – v hlasování znovu zvolilo 
Juana Guaidóa a jeho předsednictvo do vedení na poslední rok volebního období 2015–
2020;

F. vzhledem k tomu, že na závěr slavnostního zasedání Národního shromáždění konaného 
dne 7. ledna 2020 Juan Guaidó složil slib předsedy, a to navzdory tomu, že se jednotky 
Madurova režimu snažily konání tohoto zasedání zabránit, například obsazením vstupu 
do budovy a přerušením dodávek elektřiny;

G. vzhledem k tomu, že kroky, které jsou v současné době podnikány proti zvoleným 
členům Národního shromáždění, například mučení, obtěžování, násilná zmizení, 
zastrašování a svévolné zatýkání, narušují ústavní činnost Národního shromáždění;

H. vzhledem k tomu, že politická, hospodářská, institucionální, sociální a vícerozměrná 
humanitární krize se výrazně zhoršila; vzhledem k tomu, že rostoucí nedostatek léků 
a potravin, masivní porušování lidských práv, hyperinflace, politický útlak, korupce 
a násilí ohrožují životy lidí a nutí je opustit zemi;

1. opakuje, že uznává výsledek transparentního a demokratického hlasování Národního 
shromáždění, kterým se Juan Guaidó stal legitimním předsedou Národního shromáždění 
a legitimním prozatímním prezidentem Bolívarovské republiky Venezuela v souladu 
s článkem 223 venezuelské ústavy;

2. důrazně odsuzuje pokus o parlamentní převrat Madurova režimu a jeho spojenců 
a jejich úsilí zabránit Národnímu shromáždění – jedinému legitimnímu demokratickému 
orgánu Venezuely – řádně vykonávat ústavní mandát, který mu poskytl lid Venezuely;

3. opětovně vyjadřuje plnou podporu Národnímu shromáždění, které je jediným legitimně 
zvoleným demokratickým orgánem Venezuely a jehož pravomoci je třeba respektovat, 
včetně výsad a bezpečnosti jeho členů; trvá na tom, že mírového a politického řešení lze 
dosáhnout pouze tím, že budou plně respektovány ústavní výsady Národního 
shromáždění;

4. připomíná, že respektování demokratických institucí a zásad a dodržování právního 
státu jsou základními předpoklady pro nalezení řešení krize ve Venezuele ve prospěch 
jejích obyvatel;

5. vyzývá k vypracování plánu pro přechod k demokracii, který by ukončil uchvácení 
moci, umožnil vznik přechodné vlády a vytvoření podmínek, které povedou ke 
svobodným, transparentním a věrohodným prezidentským volbám na základě pevně 
stanoveného časového harmonogramu, spravedlivých podmínek pro všechny aktéry, 
transparentnosti a přítomnosti důvěryhodných mezinárodních pozorovatelů;
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6. vyzývá ty členské státy, které tak dosud neučinily, aby uznaly legitimní mandát 
prezidenta Guaidóa, a vítá skutečnost, že vysoký představitel jej uznal za jediný 
demokratický orgán uznávaný EU;

7. požaduje, aby do této země byla vyslána vyšetřovací mise, aby bylo možné situaci 
vyhodnotit;

8. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedovi 
Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, 
legitimnímu prozatímnímu prezidentovi republiky a Národnímu shromáždění 
Bolívarovské republiky Venezuela, vládám a parlamentům zemí tzv. Limské skupiny, 
Parlamentnímu shromáždění EU-Latinská Amerika a generálnímu tajemníkovi 
Organizace amerických států.


