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B9-0048/2020

Resolutie van het Europees Parlement over de situatie in Venezuela na de poging tot 
illegale verkiezing van de voorzitter en het bureau van het nieuwe parlement 
(parlementaire staatsgreep)
(2020/2507(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien zijn eerdere resoluties over Venezuela, met name die van 31 januari 20191 
waarin Juan Guaidó als interim-president van Venezuela wordt erkend, 

– gezien de verklaring van de woordvoerder van de vicevoorzitter van de 
Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid (VV/HV) van 5 januari 2020 over de gebeurtenissen in de Nationale 
Vergadering in Venezuela,

– gezien de verklaring van de VV/HV van 9 januari 2020 over de meest recente 
ontwikkelingen inzake de Nationale Vergadering,

– gezien de verklaring van het secretariaat-generaal van de Organisatie van Amerikaanse 
Staten van 5 januari 2020 over de situatie in Venezuela,

– gezien de verklaring van de Internationale contactgroep over Venezuela van 9 januari 
2020,

– gezien de grondwet van Venezuela,

– gezien het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof,

– gezien artikel 132, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat volgens de Venezolaanse grondwet de parlementsleden elk jaar op 
5 januari hun voorzitter en bureau kiezen voor een ambtsperiode van één jaar;

B. overwegende dat het illegale regime van Maduro naar aanleiding van de geplande 
verkiezing van de voorzitter van de Nationale Vergadering in Venezuela op 5 januari 
2020 heeft getracht een parlementaire staatsgreep te plegen, en dat er ernstige 
onregelmatigheden en handelingen tegen de democratische en constitutionele werking 
van de Nationale Vergadering hebben plaatsgevonden;

C. overwegende dat veiligheidsdiensten Juan Guaidó, voorzitter van de Vergadering, 
hardhandig hebben belet de zitting voor te zitten, dat vele parlementsleden eraan werden 
gehinderd de Nationale Vergadering te betreden en dat de plaatselijke en internationale 
pers de toegang tot het gebouw werd ontzegd;

D. overwegende dat pogingen om een nieuw pro-Maduro-bureau te benoemen nietig zijn, 

1 Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0061.
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aangezien de zitting nooit officieel is geopend, de vergadering geen voorzitter had, geen 
telling van het quorum heeft plaatsgevonden en geen officiële hoofdelijke stemming is 
gehouden, zoals vereist in de artikelen 7, 8 en 11 van het reglement van orde van de 
Nationale Vergadering en artikel 221 van de Venezolaanse grondwet; 

E. overwegende dat uren later een overweldigende meerderheid van de parlementsleden, 
gedwongen door de omstandigheden, een buitengewone vergadering heeft gehouden in 
het hoofdkantoor van het dagblad EL Nacional, overeenkomstig de Venezolaanse 
grondwet en het reglement van orde van de Nationale Vergadering, die toestaan dat 
zittingen buiten de wetgevingsgebouwen plaatsvinden; overwegende dat 100 van de 167 
parlementsleden, die voldeden aan de vereisten inzake het quorum en de hoofdelijke 
stemming van artikel 221 van de Venezolaanse grondwet, hebben gestemd voor de 
herverkiezing van Juan Guaidó en zijn bureau als leiders voor het laatste jaar van de 
zittingsperiode 2015-2020;

F. overwegende dat een officiële zitting van de Nationale Vergadering op 7 januari 2020 is 
afgesloten met de beëdiging van Juan Guaidó als voorzitter, ondanks pogingen van 
krachten van het regime van Maduro om de zitting te verhinderen, met inbegrip van het 
blokkeren van de ingang van het gebouw en het afsluiten van de elektriciteit in het 
gebouw;

G. overwegende dat de aanhoudende acties tegen de gekozen leden van de Nationale 
Vergadering, waaronder foltering, pesterij, gedwongen verdwijning, intimidatie en 
willekeurige arrestaties, de constitutionele werkzaamheden van de Nationale 
Vergadering belemmeren;

H. overwegende dat de politieke, economische, institutionele, sociale en multidimensionale 
humanitaire crisis aanzienlijk is verergerd; overwegende dat een toenemend tekort aan 
geneesmiddelen en voedsel, massale schendingen van de mensenrechten, hyperinflatie, 
politieke onderdrukking, corruptie en geweld het leven van mensen in gevaar brengen 
en hen dwingen het land te verlaten;

1. erkent andermaal dat Juan Guaidó, na een transparante en democratische stemming van 
de Nationale Vergadering, de rechtmatige voorzitter van de Nationale Vergadering en 
de rechtmatige interim-president van de Bolivariaanse Republiek Venezuela is, 
overeenkomstig artikel 223 van de Venezolaanse grondwet;

2. veroordeelt ten stelligste de poging tot parlementaire staatsgreep van het regime van 
Maduro en zijn medestanders, alsmede hun pogingen om de Nationale Vergadering – 
het enige rechtmatige democratische orgaan van Venezuela – te beletten het 
constitutionele mandaat dat haar door het Venezolaanse volk is verleend, naar behoren 
uit te oefenen;

3. spreekt nogmaals zijn volledige steun uit voor de Nationale Vergadering, het enige 
rechtmatig gekozen democratische orgaan van Venezuela, waarvan de bevoegdheden 
moeten worden geëerbiedigd, waaronder de prerogatieven en de veiligheid van haar 
leden; onderstreept dat een vreedzame en politieke oplossing slechts kan worden 
gevonden wanneer de constitutionele prerogatieven van de Nationale Vergadering 
volledig worden geëerbiedigd;
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4. wijst andermaal op het feit dat de eerbiediging van de democratische instellingen en 
beginselen, en de handhaving van de rechtsstaat de essentiële voorwaarden vormen voor 
het vinden van een oplossing voor de crisis in Venezuela ten behoeve van haar 
bevolking;

5. dringt aan op een overgang naar democratie middels een stappenplan waarmee een 
einde wordt gemaakt aan de usurpatie, een overgangsregering wordt benoemd en de 
voorwaarden worden geschapen voor vrije, transparante en geloofwaardige 
presidentsverkiezingen op basis van een vast tijdschema, billijke voorwaarden voor alle 
actoren, transparantie en de aanwezigheid van geloofwaardige internationale 
waarnemers;

6. doet een beroep  op de lidstaten die dit nog niet hebben gedaan, het rechtmatige 
mandaat van president Guaidó te erkennen, en juicht toe dat de hoge vertegenwoordiger 
heeft verklaard dat hij de enige door de EU erkende democratische autoriteit is;

7. vraagt om het sturen van een onderzoeksmissie naar het land om de situatie te 
beoordelen;

8. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 
de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de rechtmatige interim-president alsook de 
Nationale Vergadering van de Bolivariaanse Republiek Venezuela, de regeringen en 
parlementen van de landen van de Groep van Lima, de Euro-Latijns-Amerikaanse 
Parlementaire Vergadering en de secretaris-generaal van de Organisatie van 
Amerikaanse Staten.


