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B9-0050/2020

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Venezueli po poskusu nezakonitih 
volitev novega predsednika in novega predsedstva narodne skupščine (parlamentarni 
državni udar)
(2020/2507(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Venezueli, zlasti tistih z 
dne 27. februarja 2014 o razmerah v Venezueli1, z dne 18. decembra 2014 o preganjanju 
demokratične opozicije v Venezueli2, z dne 12. marca 2015 o razmerah v Venezueli3, z 
dne 8. junija 2016 o razmerah v Venezueli4, z dne 27. aprila 2017 o razmerah v 
Venezueli5, z dne 8. februarja 2018 o razmerah v Venezueli6, z dne 3. maja 2018 o 
volitvah v Venezueli7, z dne 5. julija 2018 o migracijski krizi in humanitarnih razmerah 
v Venezueli in na njenih kopenskih mejah s Kolumbijo in Brazilijo8, z 
dne 25. oktobra 2018 o razmerah v Venezueli9, z dne 31. januarja 2019 o razmerah v 
Venezueli10, z dne 28. marca 2019 o izrednih razmerah v Venezueli11 in z dne 18. julija 
2019 o razmerah v Venezueli12,

– ob upoštevanju izjave predstavnice za stike z javnostjo z dne 5. januarja 2020 o 
dogodkih v narodni skupščini in izjave podpredsednika Komisije/visokega predstavnika 
Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko v imenu EU z dne 9. januarja 2020 o 
nedavnih dogodkih v narodni skupščini,

– ob upoštevanju izjave Mednarodne kontaktne skupine za Venezuelo z dne 9. januarja 
2020,

– ob upoštevanju resolucije Organizacije ameriških držav z dne 10. januarja 2020 o 
nedavnih dogodkih v Venezueli,

– ob upoštevanju izjave skupine iz Lime z dne 5. januarja 2020,

– ob upoštevanju Sklepa Sveta (SZVP) 2019/1893 z dne 11. novembra 2019 o spremembi 
Sklepa (SZVP) 2017/2074 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Venezueli13, s 
katerim je Svet podaljšal ciljno usmerjene omejevalne ukrepe, ki se že izvajajo, do 14. 

1 UL C 285, 29.8.2017, str. 145.
2 UL C 294, 12.8.2016, str. 21.
3 UL C 316, 30.8.2016, str. 190.
4 UL C 86, 6.3.2018, str. 101.
5 UL C 298, 23.8.2018, str. 137.
6 UL C 463, 21.12.2018, str. 61.
7 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0199.
8 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0313.
9 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0436.
10 Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0061.
11 Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0327.
12  Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0007.
13 UL L 291, 12.11.2019, str. 42.
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novembra 2020,

– ob upoštevanju venezuelske ustave,

– ob upoštevanju Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča,

– ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A. ker so EU, njene države članice in Evropski parlament ponovno poudarili, da je narodna 
skupščina edini narodni in demokratično izvoljeni organ Venezuele; ker v skladu s 
členom 194 venezuelske ustave „narodna skupščina med svojimi člani izvoli enega 
predsednika in dva podpredsednika ter enega sekretarja in podsekretarja, ki nista člana 
skupščine, za obdobje enega leta“; ker bi morale te volitve potekati 5. januarja 2020;

B. ker je 23. januarja 2019 skladno z 233. členom venezuelske ustave kot začasni 
predsednik Venezuele zaprisegel zakonito in demokratično izvoljeni predsednik 
narodne skupščine Juan Guaidó; ker ga je kot začasnega predsednika Venezuele 
priznalo več kot 50 držav, vključno z večino držav članic EU, pa tudi s samo EU;

C. ker so 5. januarja 2020 varnostne sile režima Nicolása Madura preprečile članom 
narodne skupščine, da bi se srečali in izvedli reorganizacijo vodstvenega odbora 
narodne skupščine; ker je bilo območje okrog zakonodajne palače popolnoma 
militarizirano, kontrolne točke pa so onemogočale dostop; ker so oboroženi colectivos v 
bližini napadli in nadlegovali pripadnike narodne skupščine, novinarje in diplomatske 
predstavnike;

D. ker so na kaotičnem in burnem zasedanju zakonodajalci iz Združene socialistične 
stranke Venezuele (PSUV) skupaj z več opozicijskimi oporečniki izvolili Luisa Parro za 
novega predsednika narodne skupščine, pri čemer gre za očitno kršitev demokratičnih 
norm; ker EU meni, da glasovanje, ki je privedlo do izvolitve Luisa Parre, ni narodno, 
saj pri njem niso bili spoštovani ustrezni postopki, določenih v uredbah, kot je 
sklepčnost, in demokratična ustavna načela;

E. ker je bil Juanu Guaidó nasilno onemogočen vstop v sejno dvorano, kar je privedlo do 
posebnega zasedanja narodne skupščine, ki je potekalo na sedežu časopisa El Nacional; 
ker ga je na tem zasedanju ponovno izvolilo za predsednika državnega zbora 100 
zakonodajalcev in je tako v veliki meri presegel kvorum 84 poslancev; ker sta bila 
poslanca Juan Pablo Guanipa in Carlos Berribeitia izvoljena za prvega in drugega 
podpredsednika, za generalnega sekretarja pa je bil imenovan Angelo Palmeri;

F. ker je sočasno s tem Nicolás Maduro priznal, da je Luis Parra zakoniti predsednik 
narodne skupščine, in najavil pogovore, s katerimi naj bi oblikovali nov nacionalni 
volilni svet, da bi lahko kmalu sklicali parlamentarne volitve; ker je skupina iz Lime 
hitro obsodila te dogodke, pri čemer Organizacija ameriških držav, ZDA, Kanada, 
Brazilija, Ekvador, Bolivija, Kolumbija, Paragvaj, Panama, Kostarika, Čile, Gvatemala, 
Urugvaj in Argentina Louisa Parre ne priznavajo in ponovno priznavajo Guaidója kot 
zakonitega predsednika; ker je le Rusija priznala Parro kot zakonitega predsednika 
narodne skupščine;

G. ker so ti dogodki dodatno poslabšali polarizacijo in politično krizo, ki ju trpi država, in 
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ker so ustvarili dodatne ovire za prizadevanja za mirno in demokratično rešitev krize; 
ker ima Venezuela zdaj: eno narodno skupščino s svojim ustrezno izvoljenim odborom; 
vzporedni odbor narodne skupščine, ki ga podpirata PSSC in manjšina opozicije; 
nezakonito ustavodajno skupščino, ki si je prilastila funkcije narodne skupščine; 
vrhovno sodišče, ki ga sestavlja režim z nezakonito imenovanimi sodniki; skupino 
sodnikov, ki jih imenuje narodna skupščina in ki so ustanovili „vrhovno sodišče v 
izgnanstvu“; Juana Guaidója za začasnega predsednika; in Nicolása Madura, ki trdi, da 
je predsednik;

H. ker EU ostaja prepričana, da je mirna politična demokratična rešitev edini izhod iz 
venezuelske krize, ter sodeluje z mednarodnimi in regionalnimi partnerji prek 
mednarodne kontaktne skupine; ker prejšnji poskusi reševanja krize s pogajanji in 
dialogom niso prinesli oprijemljivih rezultatov;

1. izraža solidarnost in popolno podporo venezuelskemu narodu, ki se sooča s hudo 
humanitarno in politično krizo;

2. ponovno poudarja, da popolnoma podpira narodno skupščino, ki je trenutno edini 
narodni demokratični organ Venezuele in katere pooblastila je treba znova uveljaviti in 
spoštovati, vključno s pristojnostjo in varnostjo njenih poslancev; izraža popolno 
podporo Juanu Guaidóju kot edinemu zakonitemu predsedniku narodne skupščine;

3. odločno zavrača kršitve demokratičnega, ustavnega in preglednega delovanja narodne 
skupščine ter nenehno ustrahovanje, podkupovanje, izsiljevanje in nasilje ter 
samovoljne odločitve proti njenim članom;

4. ponovno potrjuje svoje prejšnje stališče, da je mirna, demokratična in vključujoča 
rešitev edini trajni izhod iz trenutnega političnega zastoja in hude socialne in 
humanitarne krize, ki jo je ta povzročil;

5. ponovno poziva Svet k uvedbi dodatnih sankcij zoper premoženje nezakonitih državnih 
organov in posameznikov, odgovornih za kršitve človekovih pravic in zatiranje; podpira 
izjavo EU v zvezi s tem;

6. poziva k takojšnji in brezpogojni izpustitvi vseh političnih zapornikov; ponovno poziva 
venezuelsko vlado, naj takoj preneha zatirati politične voditelje, novinarje in člane 
opozicije;

7. zahteva, da Evropska služba za zunanje delovanje še naprej sodeluje z mednarodno 
kontaktno skupino, da bi dosegla mirno in demokratično rešitev s svobodnimi in 
poštenimi predsedniškimi volitvami;

8. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, 
podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno 
politiko, narodnemu začasnemu predsedniku republike in narodne skupščine Bolivarske 
republike Venezuele, vladam in parlamentom držav v skupini iz Lime, Evro-
latinskoameriški parlamentarni skupščini ter generalnemu sekretarju Organizacije 
ameriških držav.


