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Uznesenie o situácii vo Venezuele po pokuse o nezákonné zvolenie nových orgánov a 
predsedníctva národného zhromaždenia (parlamentný prevrat)
(2020/2507(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Venezuele, najmä na uznesenie z 31. 
januára 20191 o uznaní Juan Guaidóa za dočasného prezidenta Venezuely,

– so zreteľom na vyhlásenie zo 5. januára 2020 hovorcu podpredsedu Komisie/vysokého 
predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) o udalostiach v 
Národnom zhromaždení vo Venezuele,

– so zreteľom na vyhlásenie PK/VP z 9. januára 2020 o najnovšom vývoji v Národnom 
zhromaždení,

– so zreteľom na vyhlásenie generálneho sekretariátu Organizácie amerických štátov o 
situácii vo Venezuele z 5. januára 2020,

– so zreteľom na vyhlásenie Medzinárodnej kontaktnej skupiny pre Venezuelu z 
9. januára 2020,

– so zreteľom na ústavu Venezuely,

– so zreteľom na Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu,

– so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže podľa venezuelskej ústavy poslanci volia každoročne 5. januára svojho predsedu 
a členov predsedníctva na jeden rok;

B. keďže udalosti sprevádzajúce plánovanú voľbu predsedu Národného zhromaždenia vo 
Venezuele 5. januára 2020 zahŕňali pokus nelegálneho Madurovho režimu o 
parlamentný prevrat a vážne porušenia pravidiel a činy proti demokratickému a 
ústavnému fungovaniu Národného zhromaždenia;

C. keďže predsedovi zhromaždenia Juanovi Guaidóovi bezpečnostné sily násilím zabránili, 
aby viedol túto schôdzu, niekoľkým opozičným poslancom nebol umožnený vstup do 
budovy Národného zhromaždenia a bol tiež zablokovaný prístup miestnej a 
medzinárodnej tlače do budovy;

D. keďže pokusy o vymenovanie nového predsedníctva podporujúceho Madura, bol 
neplatný, pretože schôdza nebola nikdy formálne otvorená, schôdza nemala 
predsedajúceho, neprebehlo overenie uznášaniaschopnosti a nebolo overené formálne 
hlasovanie podľa mien, ako sa vyžaduje podľa článkov 7, 8 a 11 rokovacieho poriadku 

1 Prijaté texty, P8_TA(2019)0061.
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Národného zhromaždenia a článku 221 venezuelskej ústavy;

E. keďže o niekoľko hodín neskôr prevažná väčšina poslancov vzhľadom na okolnosti 
uskutočnila mimoriadnu schôdzu v centrále denníka El Nacional v súlade s 
venezuelskou ústavou a rokovacím poriadkom Národného zhromaždenia, ktoré 
umožňujú usporiadať schôdze mimo priestorov zákonodarného orgánu; keďže 100 zo 
167 poslancov, ktorí spĺňajú požiadavky týkajúce sa podmienok uznášaniaschopnosti a 
hlasovania podľa mien v súlade s článkom 221 venezuelskej ústavy, hlasovalo za 
opätovné zvolenie Juana Guaidóa a jeho predsedníctva za vedúcich predstaviteľov na 
posledný rok funkčného obdobia 2015 – 2020;

F. keďže oficiálne zasadnutie Národného zhromaždenia, ktoré sa konalo 7. januára 2020, 
sa ukončilo zložením prísahy Juana Guaidóa ako prezidenta, a to aj napriek pokusom 
ozbrojených síl Madurovho režimu zabrániť tomu, aby sa zasadnutie konalo, vrátane 
bránenia vstupu do budovy a vypnutia elektrického prúdu v budove;

G. keďže prebiehajúce kroky proti voleným členom Národného zhromaždenia vrátane 
mučenia, obťažovania, nedobrovoľných zmiznutí, zastrašovania a svojvoľného 
zatýkania sú prekážkou ústavnej práce Národného zhromaždenia;

H. keďže politická, hospodárska, inštitucionálna, sociálna a viacrozmerná humanitárna 
kríza sa výrazne zhoršila; keďže zvýšený nedostatok liekov a potravín, rozsiahle 
porušovanie ľudských práv, hyperinflácia, politický útlak, korupcia a násilie ohrozujú 
životy ľudí a nútia ich k úteku z krajiny;

1. opakuje svoje uznanie, že po transparentnom a demokratickom hlasovaní Národného 
zhromaždenia je Juan Guaidó legitímnym predsedom Národného zhromaždenia a 
legitímnym dočasným prezidentom Venezuelskej bolívarovskej republiky v súlade s 
článkom 223 venezuelskej ústavy;

2. dôrazne odsudzuje pokus o parlamentný prevrat zo strany Madurovho režimu a jeho 
spojencov a ich úsilie zabrániť Národnému zhromaždeniu – jedinému legitímnemu 
demokratickému orgánu Venezuely – v riadnom vykonávaní ústavného mandátu, ktorý 
mu udelil venezuelský ľud;

3. opätovne vyjadruje plnú podporu Národnému zhromaždeniu, ktoré je jediným legitímne 
zvoleným demokratickým orgánom Venezuely a ktorého právomoci treba rešpektovať, 
a to vrátane výsad a bezpečnosti jeho poslancov; trvá na tom, že mierové a politické 
riešenie možno dosiahnuť len úplným rešpektovaním ústavných výsad národného 
zhromaždenia;

4. pripomína, že rešpektovanie demokratických inštitúcií a zásad a dodržiavanie zásad 
právneho štátu sú základnými podmienkami na nájdenie riešenia krízy vo Venezuele v 
prospech jej obyvateľov;

5. žiada pokojný prechod k demokracii prostredníctvom skončenia uzurpovania moci, 
prechodnej vlády a vytvorenia podmienok vedúcich k slobodným, transparentným a 
dôveryhodným prezidentským voľbám na základe pevne stanoveného kalendára, 
spravodlivých podmienok pre všetkých aktérov, transparentnosti a prítomnosti 
dôveryhodných medzinárodných pozorovateľov;
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6. vyzýva tie členské štáty, ktoré tak ešte neurobili, aby uznali legitímny mandát 
prezidenta Guaidóa, a víta jeho uznanie vysokým predstaviteľom ako jediného 
demokratického orgánu uznaného zo strany EÚ;

7. žiada o vyslanie vyšetrovacej misie do krajiny s cieľom posúdiť situáciu;

8. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke 
Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, 
legitímnemu dočasnému prezidentovi republiky a Národnému zhromaždeniu 
Venezuelskej bolívarovskej republiky, vládam a parlamentom krajín Limskej skupiny, 
Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu a generálnemu tajomníkovi 
Organizácie amerických štátov.


