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B9-0048/2020

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 tiedottajan 5. tammikuuta 2020 antaman 
julkilausuman tapahtumista Venezuelan kansalliskokouksessa,

– ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / korkean edustajan 9. tammikuuta 2020 
antaman julkilausuman kansalliskokouksen viimeaikaisista tapahtumista,

– ottaa huomioon 5. tammikuuta 2020 annetun Amerikan valtioiden järjestön 
pääsihteeristön julkilausuman Venezuelan tilanteesta,

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

– ottaa huomioon Venezuelan perustuslain,

– ottaa huomioon Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Venezuelan perustuslain mukaan parlamentin jäsenet valitsevat 
joka vuosi 5. tammikuuta puhemiehen ja puhemiehistön yhden vuoden pituiseksi 
kaudeksi;

B. ottaa huomioon, että Venezuelassa kansalliskokouksen puhemiehen aiottuun valintaan 
5. tammikuuta 2020 liittyvissä tapahtumissa oli kyse Maduron laittoman hallinnon 
yrityksestä toteuttaa parlamentaarinen vallankaappaus ja niiden yhteydessä esiintyi 
vakavia sääntöjenvastaisuuksia ja toimia kansalliskokouksen demokraattista ja 
perustuslaillista toimintaa vastaan;

C. ottaa huomioon, että turvallisuusjoukot estivät voimatoimin kansalliskokouksen 
puhemiestä Juan Guaidóa johtamasta istuntoa, että useita parlamentin jäseniä estettiin 
pääsemästä kansalliskokoukseen ja että paikallista ja kansainvälistä lehdistöä ei 
päästetty rakennukseen;

1 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0061.
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D. ottaa huomioon, että yritykset nimittää uusi Maduroa tukeva puhemiehistö olivat 
pätemättömät, 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 artiklassa edellytetään;

E. 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 artiklassa päätösvaltaisuudelle ja nimenhuutoäänestykselle 
asetetut vaatimukset – äänesti Juan Guaidón ja tämän puhemiehistön uudelleen 
johtamaan kansalliskokousta vuosien 2015–2020 vaalikauden viimeisenä vuonna;

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

G. ottaa huomioon, että meneillään olevat toimet kansalliskokouksen vaaleilla valittuja 
jäseniä vastaan, kuten kidutus, häirintä, tahdonvastaiset katoamiset, pelottelu ja 
mielivaltaiset pidätykset, haittaavat kansalliskokouksen perustuslakityötä;

H. toteaa, että poliittinen, taloudellinen, institutionaalinen, sosiaalinen ja moniulotteinen 
humanitaarinen kriisi on pahentunut huomattavasti; toteaa, että paheneva pula 
lääkkeistä ja elintarvikkeista, laajamittaiset ihmisoikeusloukkaukset, hyperinflaatio, 
poliittinen sorto, korruptio ja väkivalta uhkaavat ihmisten henkeä ja pakottavat heidät 
pakenemaan maasta;

1. toteaa uudelleen tunnustavansa sen, että kansalliskokouksessa pidetyn avoimen ja 
demokraattisen äänestyksen tuloksena Juan Guaidó on kansalliskokouksen laillinen 
puhemies sekä Venezuelan bolivariaaninen tasavallan laillinen väliaikainen presidentti 
Venezuelan perustuslain 223 artiklan mukaisesti;

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

3. 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 oikeuksia kunnioitetaan 
täysimääräisesti;

4. palauttaa mieliin, että demokraattisten instituutioiden ja periaatteiden kunnioittaminen 
sekä oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen ovat olennaisia edellytyksiä kansan etua 
palvelevan ratkaisun löytämiseksi Venezuelan kriisiin;
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5. kehottaa toteuttamaan siirtymisen demokratiaan laatimalla etenemissuunnitelman, joka 
käsittää vallananastuksen lopettamisen, siirtymävaiheen hallituksen nimittämisen sekä 
edellytysten luomisen vapaille, avoimille ja uskottaville presidentinvaaleille, jotka on 
käytävä ennalta määrätyn aikataulun mukaisesti, niiden ehtojen on oltava kaikille 
toimijoille oikeudenmukaiset, niiden on oltava avoimet ja niissä on oltava läsnä 
uskottavia kansainvälisiä tarkkailijoita;

6. kehottaa niitä jäsenvaltioita, jotka eivät vielä ole sitä tehneet, tunnustamaan presidentti 
Guaidón mandaatin laillisuuden, ja pitää myönteisenä, että korkea edustaja on todennut 
tämän olevan ainoa EU:n tunnustama demokraattinen vallanpitäjä;

7. pyytää lähettämään maahan tiedonkeruuvaltuuskunnan tilanteen arvioimiseksi;

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


