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Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela wara t-tentattiv 
tal-elezzjoni illegali tal-Presidenza l-ġdida u tal-Uffiċċju l-ġdid tal-Assemblea Nazzjonali 
(kolp ta' stat parlamentari)
(2020/2507(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela, 
tas-27 ta' Frar 2014 dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela1, tat-18 ta' Diċembru 2014 dwar 
il-persekuzzjoni tal-oppożizzjoni demokratika fil-Venezwela2, tat-12 ta' Marzu 2015 
dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela3, tat-8 ta' Ġunju 2016 dwar is-sitwazzjoni fil-
Venezwela4, tas-27 ta' April 2017 dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela5, tat-
8 ta' Frar 2018 dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela6, tat-3 ta' Mejju 2018 dwar l-
elezzjonijiet fil-Venezwela7, tal-5 ta' Lulju 2018 dwar il-kriżi tal-migrazzjoni u s-
sitwazzjoni umanitarja fil-Venezwela u fuq il-fruntieri tagħha mal-Kolombja u mal-
Brażil8, tal-25 ta' Ottubru 2018 dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela9, tal-
31 ta' Jannar 2019 dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela10, li fiha Guaidó huwa rikonoxxut 
bħala president interim tal-Venezwela, tat-28 ta' Marzu 2019 dwar is-sitwazzjoni ta' 
emerġenza fil-Venezwela11, tat-18 ta' Lulju 2019 dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela12,–

wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tad-9 ta' Jannar 2020 tal-Grupp ta' Kuntatt 
Internazzjonali (ICG) li tappoġġja lil Juan Guaidó bħala President tal-Assemblea 
Nazzjonali, u li  tikkunsidra l-elezzjoni ta' Luis Parra illeġittima u mhux demokratika,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-5 ta' Jannar 2020 tal-Kelliem għas-Servizz 
Ewropew għall-Azzjoni Esterna li qalet li l-avvenimenti madwar l-elezzjonijiet nhar il-
Ħadd, 5 ta' Jannar, kienu kkaratterizzati minn irregolaritajiet u atti serji kontra l-
funzjonament demokratiku u kostituzzjonali tal-Assemblea Nazzjonali, billi pprekludew 
lill-Assemblea Nazzjonali bħala l-entità demokratika leġittima fil-Venezwela milli tkun 
kapaċi tissodisfa l-mandat li rċeviet mill-poplu Venezwelan,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tas-Segretarju Ġenerali tal-Organizzazzjoni tal-Istati 
Amerikani dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela fil-5 ta' Jannar 2020,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-21 ta' Diċembru 2019 tal-Viċi President ġdid elett 
tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika 

1 ĠU C 285, 29.8.2017, p. 145.
2 ĠU C 294, 12.8.2016, p. 21.
3 ĠU C 285, 30.8.2016, p. 190.
4 ĠU C 86, 6.3.2018, p. 101.
5 ĠU C 298, 23.8.2018, p. 137.
6 ĠU C 463, 21.12.2018, p. 61.
7 Testi adottati, P8_TA(2018)0199.
8 Testi adottati, P8_TA(2018)0313.
9 Testi adottati, P8_TA(2018)0436.
10 Testi adottati, P8_TA(2019)0061.
11 Testi adottati, P8_TA(2019)0327.
12 Testi adottati, P9_TA(2019)0007.
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ta' Sigurtà (VP/HR), Josep Borrell,

– wara li kkunsidra d-deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2019/1893 tal-11 ta' Novembru 2019 li 
temenda d-Deċiżjoni (PESK) 2017/2074 dwar il-miżuri restrittivi fid-dawl tas-
sitwazzjoni fil-Venezwela13, li testendi s-sanzjonijiet kontra l-Venezwela għal sena, bil-
kunsiderazzjoni tal-kriżi politika, ekonomika, soċjali u umanitarja attwali fil-Venezwela 
b'azzjonijiet persistenti li jimminaw id-demokrazija, l-istat tad-dritt u r-rispett tad-
drittijiet tal-bniedem,

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill msemmija qabel (PESK) 2019/1893 tal-
11 ta' Novembru 2019 li permezz tagħha ġie deċiż li tiġi inkluża dispożizzjoni ġdida 
fid-Deċiżjoni (PESK) 2017/2074 rigward miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fil-
Venezwela, fejn il-Kunsill u r-Rappreżentant Għoli (VP/RGħ) huma deskritti bħala 
"responsabbli għall-ipproċessar" tad-data personali, b'mod partikolari: b'relazzjoni mal-
lista ta' persuni fiżiċi responsabbli għall-vjolazzjonijiet, il-vjolazzjonijiet serji tad-
drittijiet tal-bniedem jew ir-repressjoni tas-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni demokratika 
fil-Venezwela; b'relazzjoni mal-lista ta' persuni fiżiċi li l-azzjonijiet, il-politiki jew l-
attivitajiet tagħhom b'xi mod ieħor jimminaw id-demokrazija jew l-istat tad-dritt fil-
Venezwela; b'relazzjoni ma' persuni fiżiċi jew ġuridiċi, entitajiet jew korpi responsabbli 
għall-vjolazzjonijiet jew l-abbużi serji tad-drittijiet tal-bniedem jew ir-repressjoni tas-
soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni demokratika fil-Venezwela; u b'relazzjoni ma' persuni 
fiżiċi jew ġuridiċi, entitajiet jew organizzazzjoniet li l-azzjonijiet, il-politiki jew l-
attivitajiet tagħhom b'xi mod ieħor jimminaw id-demokrazija jew l-istat tad-dritt fil-
Venezwela14,

– wara li kkunsidra d-deċiżjoni tal-Kunsill tas-27 ta' Settembru 2019 li fiha l-UE żżid 
seba' membri tal-forzi tas-sigurtà u tal-intelligence tal-Venezwela involuti fit-tortura u fi 
vjolazzjonijiet serji oħra tad-drittijiet tal-bniedem mal-lista ta' sanzjonijiet,

– wara li kkunsidra r-rapport dwar il-Venezwela tal-Kummissarju Għoli tan-Nazzjonijiet 
Uniti għad-Drittijiet tal-Bniedem (UNHCHR) tal-4 ta' Lulju 2019, u l-aġġornament orali 
li sar fl-okkażjoni tat-42 sessjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem li saret f'Ġinevra 
fid-9 ta' Settembru 2019,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant 
Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà (VP/RGħ) tat-
18 ta' Ġunju 2019, li fiha l-UE tissottolinja t-tħassib profond tagħha dwar is-sitwazzjoni 
politika u umanitarja fil-Venezwela li sejra għall-agħar,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant 
Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà (VP/RGħ) tal-
4 ta' April 2019 dwar id-deċiżjoni meħuda mill-Assemblea Nazzjonali, li mhijiex 
rikonoxxuta, sabiex tneħħi l-immunità parlamentari ta' Juan Guaidó,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjonijiet tal-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant 
Għoli tal-Union għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà (VP/RGħ) dwar il-

13 ĠU L 291, 12.11.2019, p. 42
14 ĠU L 291, 12.11.2019, p. 42
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Venezwela fl-10 ta' Jannar 2019, fis-26 ta' Jannar 2019, fl-24 ta' Frar 2019 u fit-
28 ta' Marzu 2019,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant 
Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà (VP/RGħ) tat-
2 ta' Marzu 2019 li fiha l-UE tinsisti li kwalunkwe miżura li tista' tipperikola l-libertà, 
is-sigurtà jew is-sikurezza personali ta' Juan Guaidó tirrappreżenta eskalazzjoni tat-
tensjonijiet u tipprovoka l-kundanna qawwija tal-komunità internazzjonali,

– wara li kkunsidra r-ratifikazzjoni tal-Istatut ta' Ruma min-naħa tal-Venezwela fis-
7 ta' Ġunju 2000,

– wara li kkunsidra l-Kostituzzjoni tar-Repubblika Bolivarjana tal-Venezwela,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi l-atti ta' vjolenza mwettqa mill-Gvern ta' Nicolás Maduro, mill-pulizija, mill-
gwardja nazzjonali u mill-armata għall-prevenzjoni tal-elezzjoni mill-ġdid ta' 
Juan Guaidó bħala President tal-Assemblea Nazzjonali fil-Venezwela, skedata għall-
5 ta' Jannar, żammew lill-avversarji ta' Maduro milli jidħlu fl-Assemblea Nazzjonali u 
jmexxu s-sessjoni; billi l-forzi armati u persunal ieħor tas-sigurtà imblukkaw l-aċċess 
għall-bini u żammew lill-istampa milli tidħol, li jikkostitwixxi pass ieħor fl-eskalazzjoni 
tal-vjolenza u l-konfrontazzjoni li qed jiżdiedu b'mod kostanti matul dawn l-aħħar snin; 
billi l-Gvern ta' Maduro qed jimmina l-awtorità u l-kapaċità tal-Assemblea Nazzjonali 
leġittima u demokratika biex twettaq ir-rwol u l-mandat tagħha, kif mogħti miċ-ċittadini 
Venezwelani, b'mod effettiv u mingħajr xkiel;

B. billi dawn l-avvenimenti kienu preċeduti minn kampanja ta' terrur u l-hekk imsejħa 
"operazzjoni Alcrán", li kienet tikkonsisti fix-xiri inkwetanti ta' voti mill-Gvern għal 
ammonti li jvarjaw bejn USD 500 000 u miljun;

C. billi l-persekuzzjoni u l-fastidju politiku fuq l-avversarji tar-reġim ta' Maduro jibqgħu 
għaddejjin, u 22 deputat, inkluż il-President tal-Assemblea Nazzjonali, tneħħitilhom l-
immunità parlamentari tagħhom, diversi persuni ġew arrestati, filwaqt li oħrajn kellhom 
jitilqu mill-pajjiż jew isiru rifuġjati f'rappreżentanzi diplomatiċi;

D. billi skont l-organizzazzjoni Venezwelana Foro Penal , ir-repressjoni politika żdiedet, u 
bħalissa qed jinżammu 399 priġunier politiku, fosthom mill-inqas tmien ċittadini 
Ewropej, u aktar minn 15 000 detenut politiku mill-201415;

E. billi l-użu kontinwu ta' koerċizzjoni u forza qawwijin, li ġie affermat mill-ġdid bid-
determinazzjoni tal-President Nicolás Maduro, li jkompli jużurpa l-poter, jikkostitwixxi 
intenzjoni ċara li kull kunċett ta' legalità jiġi kkalpestat;

F. billi fl-attentat tiegħu biex jaħtar President ġdid, li kien falla, ir-reġim favur Maduro 
invoka l-Artikoli 7, 8 u 11 tar-Regolamenti dwar l-Intern u d-Dibattitu tal-Assemblea 

15 www.foropenal.com hija assoċjazzjoni ċivili li tipprovdi assistenza legali pro bono lill-persuni arrestati b'mod 
arbitrarju.
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Nazzjonali u l-Artikolu 221 tal-Kostituzzjoni tar-Repubblika Bolivarjana tal-
Venezwela;

G. billi, minkejja l-isforzi tal-Gvern de facto tal-Venezwela biex jipprevjeni proċess 
elettorali trasparenti u paċifiku, il-membri parlamentari barra l-Assemblea Nazzjonali 
kisbu aċċess għall-bini, u formalment eleġġew lil Juan Guaidó bħala President;

H. billi 100 mill-167 membru parlamentari li nġabru f'sessjoni straordinarja li tinsab fil-
kwartieri ġenerali tal-gazzetta El Nacional setgħu fl-aħħar mill-aħħar jikkonformaw 
mar-rekwiżiti tal-Kostituzzjoni tar-Repubblika Bolivarjana tal-Venezwela, eleġġew il-
Bord tad-Diretturi tal-Assemblea Nazzjonali, u eleġġew lil Juan Guaidó bħala President 
tal-Assemblea Nazzjonali, u dan ħa l-ġurament tal-kariga f'konformità mal-
Kostituzzjoni;

I. billi dawn l-avvenimenti qed iseħħu f'Venezwela diġà devastata, fejn iż-żieda fil-
vjolenza u l-vjolazzjonijiet gravi tad-drittijiet tal-bniedem mill-gvern de facto ta' 
Nicolás Maduro qed ikomplu jaggravaw is-sitwazzjoni attwali ta' kriżi politika, 
ekonomika, istituzzjonali, umanitarja u soċjali, b'aktar minn 5 miljun Venezwelan 
imġiegħla jitilqu minn pajjiżhom, nuqqas dejjem akbar ta' mediċini u ikel, u 
iperinflazzjoni;

J. billi d-djalogu ta' medjazzjoni li nbeda fis-16 ta' Mejju 2018 bejn il-President de facto 
Nicolás Maduro u l-forzi tal-oppożizzjoni, immexxija minn Juan Guaidó, u mmoderati 
min-Norveġja ma wassalx għal soluzzjoni għall-kriżi, li, pjuttost għall-kuntrarju, marret 
għall-agħar; billi, fit-8 ta' Lulju 2019, id-djalogu reġa' beda fil-Barbados, għalkemm il-
Gvern de facto ma ssodisfax ir-rekwiżiti meħtieġa biex jibda djalogu;

1. Jikkundanna l-atti repressivi tal-Gvern de facto ta' Nicolás Maduro biex, għal darb'oħra, 
jelimina kull traċċa ta' illegalità; jikkundanna, barra minn hekk, l-użu indiskriminat u 
kontinwu tal-koerċizzjoni u l-forza, u l-konferma fil-poter ta' president frawdolenti u 
illeġittimu;

2. Itenni t-tħassib serju tiegħu dwar l-eskalazzjoni tal-vjolenza u s-sitwazzjoni ta' 
emerġenza serja fil-Venezwela, fejn il-ħajja taċ-ċittadini hija mhedda serjament;

3. Jissottolinja l-fatt li r-reġim ta' Nicolás Maduro sar it-theddida l-aktar volatili u 
sinifikanti għas-sigurtà u l-istabbiltà għas-sottokontinent, u dan huwa ta' theddida għall-
integrità u l-istabbiltà tal-pajjiżi ġirien;

4. Ifakkar li l-awtoritajiet lokali arrestaw lill-Venezwelani akkużati li ntbagħtu mir-reġim 
Venezwelan biex jipparteċipaw fi sforzi ta' mobilizzazzjoni tal-massa biex jippromwovu 
d-destabbilizzazzjoni u l-vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem f'dawk ir-reġjuni, u li 
dawn l-atti wettquhom;

5. Jiddikjara li d-difiża tal-integrità, il-preċiżjoni u t-trasparenza tal-proċessi elettorali hija 
fundamentali, speċjalment wara diversi każijiet ta' manipulazzjoni allegata jew ċara, ta' 
irregolaritajiet varji u ta' frodi f'diversi elezzjonijiet f'demokraziji tal-Amerika Latina; 
jiddispjaċih li l-elezzjonijiet frawulenti jipprovokaw protesti u ġlied vjolenti li 
jirriżultaw fi mwiet ta' persuni innoċenti, u jesprimi s-solidarjetà tiegħu mal-poplu tal-
Venezwela;
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6. Jinsisti fuq il-ħtieġa li jittieħdu miżuri kontra l-alleanza bejn il-Venezwela u l-Iran, li l-
agħar aspett tagħha huwa l-abbuż mill-Venezwela min-naħa tal-Hezbollah bħala 
pjattaforma għall-attivitajiet u l-espansjoni strateġika tagħha madwar l-Amerika Latina 
permezz ta' bosta attivitajiet illegali, inkluż il-ħasil tal-flus;

7. Jesprimi tħassib kbir dwar l-appoġġ tar-Russja għar-reġim ta' Maduro fil-Venezwela u, 
b'mod partikolari, il-fatt li nbagħtu esperti u konsulenti militari u tekniċi;

8. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-fatt li l-forzi tal-pulizija u l-intelligence militari Kubani 
huma l-element strateġiku li għamilha possibbli għar-reġim illegali ta' Maduro li jibqa' 
fil-poter, ħaġa li tikkostitwixxi interferenza barranija politika u militari intollerabbli fil-
Venezwela;

9. Jistieden lill-Kunsill, fid-dawl ta' sensiela ta' politiki li ma rnexxewx kontra r-reġim 
oppressiv tal-Venezwela, li juru l-impossibbiltà assoluta li jingħata bidu għal proċess ta' 
demokratizzazzjoni reali fil-Venezwela, biex jieħu l-aktar miżuri iebsa possibbli u jżid 
il-pressjoni politika, filwaqt li fl-istess ħin jinforza sanzjonijiet u miżuri restrittivi;

10. Jistieden lill-Kunsill jimponi miżuri restrittivi kontra dan ir-reġim illeġittimu, jiġifieri 
sanzjonijiet kontra dawk kollha involuti fl-apparat repressiv, u l-qbid ta' assi barranin li 
huma proprjetà tal-awtoritajiet tal-istat illeġittimi u persuni responsabbli għall-
vjolazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem u r-repressjoni tal-oppożizzjoni demokratika, 
filwaqt li dejjem jiżgura s-sikurezza tal-popolazzjoni ġenerali;

11. Jitlob li l-awtoritajiet tal-Unjoni Ewropea jirrestrinġu l-movimenti ta' dawn il-persuni u 
ta' dawk tal-eqreb qraba tagħhom billi jiffriżaw l-assi tagħhom u jissospendu l-viżi 
tagħhom;

12. Jirrifjuta d-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2019/1893 tal-11 ta' Novembru 2019, li 
tinkludi dispożizzjoni ġdida li timmodifika d-Deċiżjoni 2017/2074 billi tintroduċi 
setgħa arbitrarja ġdida għall-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-
Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà fir-rigward tal-ipproċessar ta' 
data b'relazzjoni mal-lista ta' persuni fiżiċi responsabbli għall-vjolazzjonijiet jew l-
abbużi serji tad-drittijiet tal-bniedem jew għar-repressjoni tas-soċjetà ċivili u l-
oppożizzjoni demokratika fil-Venezwela, kif ukoll l-azzjonijiet, il-politiki jew l-
attivitajiet ta' persuni fiżiċi jew ġuridiċi li huma responsabbli għal vjolazzjonijiet, l-
abbużi serji tad-drittijiet tal-bniedem, li jimminaw l-istat tad-dritt u r-repressjoni tas-
soċjetà ċivili, flimkien mar-repressjoni tal-oppożizzjoni demokratika fil-Venezwela, 
skont l-Annessi I u II tad-Deċiżjoni 2017/2074 tal-PESK;

13. Iħeġġeġ lill-Unjoni Ewropea tingħaqad mal-inizjattiva tal-Istati Partijiet għall-ICC biex 
tinvestiga d-delitti kontra l-umanità mwettqa mill-Gvern de facto ta' Nicolás Maduro 
bil-ħsieb li l-awturi tad-delitti jinżammu responsabbli għal dawn l-atti;

14. Jappoġġja l-inizjattiva li tiġi stabbilita kummissjoni ta' inkjesta b'kooperazzjoni mal-
Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem biex tiddetermina r-responsabbiltajiet individwali 
għall-vjolazzjonijiet sistematiċi tad-drittijiet tal-bniedem fil-Venezwela;

15. Iħeġġeġ lill-Gvern de facto tal-Venezwela jimplimenta malajr ir-rakkomandazzjonijiet 
elenkati fir-rapport tal-Uffiċċju tal-Kummissarju Għoli għad-Drittijiet tal-Bniedem 
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(OHCHR) dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Venezwela;

16. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni, lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni 
għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lill-President Interim leġittimu tar-
Repubblika u l-Assemblea Nazzjonali tar-Repubblika Bolivarjana tal-Venezwela, lill-
parlamenti u l-gvernijiet tal-Grupp ta' Lima, lill-Assemblea Parlamentari Ewro-Latino-
Amerikana u lis-Segretarju Ġenerali tal-Organizzazzjoni tal-Istati Amerikani.


