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ET

B9-0051/2020

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Venezuelas
(2020/2507(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Venezuela Bolívari Vabariigi põhiseadust,

– võttes arvesse 1945. aasta Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja, eriti selle I 
peatüki artikli 1 lõiget 2, mille kohaselt ÜRO üks eesmärke on „arendada rahvusvahelisi 
sõbralikke suhteid rahvaste võrdõiguslikkuse ja enesemääramise põhimõtte austamise 
alusel ja rakendada muid meetmeid üldise rahu kindlustamiseks“,

– võttes arvesse ÜRO põhikirjas sätestatud mittesekkumise põhimõtet,

– võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti artiklit 1 ning 
majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvahelise pakti artiklit 1, milles 
mõlemas on sätestatud, et „kõigil rahvastel on enesemääramise õigus“ ja „seetõttu 
kehtestavad nad vabalt oma poliitilise staatuse ning kindlustavad vabalt oma 
majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise arengu“,

– võttes arvesse ÜRO põhikirja artikli 2 sätteid, mis sisaldavad ÜRO liikmesriikide 
kohustust kaitsta kõigi riikide suveräänset võrdsust ja tunnustama nende territoriaalset 
terviklikkust ja poliitilist sõltumatust,

– võttes arvesse Venezuela Bolívari Vabariigi rahvuskogu kodukorda, eriti selle artikleid 
7 ja 8, milles määratakse kindlaks esimehe ja juhatuse valimise kord,

– võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et Venezuela Bolívari Vabariigi rahvuskogu kodukorra artiklis 7 on 
sätestatud, et esimesel istungil osalevad rahvuskogu liikmed peavad iga-aastase 
istungjärgu alguses valima uue esimehe ja juhatuse;

B. arvestades, et 5. jaanuaril 2020 valiti kodukorra kohaselt Venezuela Bolívari Vabariigi 
rahvuskogu uus esimees ja juhatus;

C. arvestades, et rahvuskogu esimeheks valiti Luis Parra, kes kuulub opositsioonierakonda 
Primero Justicia ja kelle poolt hääletas 140st kohalviibinud liikmest 81 liiget; 
arvestades, et see häältearv on suurem kui Venezuela Bolívari Vabariigi rahvuskogu 
kodukorra artiklis 46 nõutud kvoorum;

D. arvestades, et samal istungil valiti rahvuskogu juhatus; arvestades, et sellesse kuuluvad 
esimene aseesimees Franklyn Duarte (Copei), teine aseesimees José Noriega (Voluntad 
Popular), sekretär Negal Morales (Acción Democrática) ja asesekretär Alexis Vivenes 
(Voluntad Popular);

E. arvestades, et Juan Guaidó ei osalenud rahvuskogu 5. jaanuari 2020. aasta korralisel 
istungil; arvestades, et istungil osalesid suuremate opositsiooniparteide juhid;
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F. arvestades, et vastvalitud rahvuskogu teine aseesimees José Noriega ja asesekretär 
Alexis Vivenes kuuluvad mõlemad Voluntad Populari, mille liige on ka Juan Guaidó;

G. arvestades, et pärast rahvuskogu uue esimehe ja juhatuse valimist kuulutas ametist 
lahkuv esimees Juan Guaidó end rühma ajakirjanike ees järgmiseks ametiajaks uuesti 
esimeheks, mis on rahvuskogu kodukorras sätestatud põhimõtetega täielikus vastuolus;

H. arvestades, et USA välisministeerium on ähvardanud kehtestada uued sanktsioonid, 
millel oleks edasine mõju Venezuela elanikkonna olukorrale;

I. arvestades, et Ameerika Ühendriikide ja ELi kehtestatud majanduslike ja 
finantssanktsioonide üha suureneva mahu tõttu on Venezuela majanduslik ja sotsiaalne 
olukord väga palju halvemaks muutunud ja see põhjustab hüperinflatsiooni, varude 
nappust, kasvavat vaesust ning ravimite ja meditsiiniseadmete puudust;

J. arvestades, et ühepoolsed sunnimeetmed on vastuolus kehtiva rahvusvahelise õigusega; 
arvestades, et seda on korduvalt rõhutanud ÜRO ja eelkõige selle eriraportöör 
valdkonnas, mis käsitleb ühepoolsete sunnimeetmete negatiivset mõju inimõiguste 
edendamisele; arvestades, et sanktsioonid häirivad mis tahes riigi toimimist ja kui need 
kahjustavad majandust, võib sellel olla laastav mõju arengumaade kodanikele;

K. arvestades, et Ameerika Ühendriikide, osa ELi liikmesriikide ja nn Lima rühma 
seisukoha eesmärk on sekkuda Venezuela siseasjadesse ja see on olukorra veelgi 
plahvatusohtlikumaks muutnud;

L. arvestades, et mitmeid kordi on mõistetud hukka väline sekkumine, destabiliseerimine, 
väärinfo levitamise kampaaniad, avaliku arvamusega manipuleerimine ja vägivalla 
õhutamine, mida mõned opositsiooniringkonnad kasutavad riigi suveräänsuse, 
sõltumatuse, rahu ja demokraatliku stabiilsuse ning Venezuela rahva vastu;

M. arvestades, et dialoog on kõikides riikides konfliktide ja riigisiseste olukordade 
rahumeelse lahendamise alus; arvestades, et liikmesriigid peavad ergutama 
konstruktiivse dialoogi pidamist Venezuela valitsusega, et leida lahendus Venezuela 
konkreetsetele probleemidele;

N. arvestades, et Norra vahendusel Barbadosel toimunud läbirääkimiste tulemusena 
nõustusid Venezuela valitsus ja opositsioon alustama kõnelusi alalise rahuleppe 
sõlmimiseks; arvestades, et selle algatuse tulemusel loodi riigisisese dialoogi ümarlaud, 
kuhu on kaasatud seitse poolt, kes esindavad nii valitsust kui ka opositsiooni;

O. arvestades, et riigisisese dialoogi ümarlaua liikmed tunnustasid Luis Parra seaduslikku 
ja õiguspärast valimist Venezuela Bolívari Vabariigi rahvuskogu esimeheks;

1. tunnustab Venezuela Bolívari Vabariigi rahvuskogu esimehe ja juhatuse valimist Luis 
Parra juhtimisel 5. jaanuaril 2020;

2. nõuab tungivalt, et komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja ning ELi liikmesriikide valitsused hoiduksid omistamast Juan Guaidóle 
mingit muud staatust kui tema praegune rahvuskogu liikme staatus;
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3. kutsub Ameerika Ühendriike ja ELi liikmesriike tungivalt üles täitma oma kohustust 
järgida rahvusvahelist õigust, eelkõige teiste riikide siseasjadesse mittesekkumise 
põhimõtet;

4. toetab demokraatlike jõudude, Venezuela valitsuse, demokraatliku opositsiooni ja 
Venezuela rahva jõupingutusi, et leida ise lahendused riigi poliitilistele ja 
majanduslikele probleemidele ning edendada riigisisese dialoogi tugevdamist 
Venezuelas;

5. mõistab hukka USA välisministeeriumi ja osa ELi liikmesriikide valitsuste ähvardused, 
nagu Trumpi ähvardus riiki sisse tungida ja tema administratsiooni üleskutse kehtestada 
lisasanktsioone, mis on muutnud Venezuela poliitilise olukorra plahvatusohtlikuks; 
nõuab, et Euroopa Liit ja selle liikmesriigid toetaksid riigisisese dialoogi ümarlaua 
pingutusi;

6. rõhutab, et Venezuela vastu suunatud sanktsioonid on põhjustanud ja põhjustavad 
jätkuvalt üha suureneval määral väga tõsist kahju inimeste elule ja tervisele; on 
seisukohal, et need sanktsioonid vastavad tsiviilelanikkonna kollektiivse karistamise 
määratlusele, nagu see on sätestatud nii Genfi kui ka Haagi rahvusvahelises 
konventsioonis, ja on seega rahvusvahelise õiguse ja rahvusvaheliste lepingute alusel 
ebaseaduslikud; nõuab tungivalt, et lõpetataks Venezuelale kohaldatud majandus- ja 
finantssanktsioonid, mis on põhjustanud suurel määral riigi majandusliku olukorra ja 
kodanike sotsiaalse olukorra halvenemist;

7. märgib, et Venezuela Bolívari Vabariigi majandusraskusi on süvendanud USA 
sanktsioonid; kutsub ÜRO Peaassambleed üles taastama Venezuela Bolívari Vabariigi 
hääleõiguse vastavalt ÜRO põhikirja artiklile 19, milles on sätestatud, et liikmetel võib 
lubada hääletada, kui viivitus tasumises on tekkinud sellest liikmest sõltumatutel 
asjaoludel;

8. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele 
esindajale, liikmesriikide parlamentidele ja valitsustele, Venezuela valitsusele ning 
Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarsele assambleele.


