
RE\1196404SV.docx PE643.475v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

Europaparlamentet
2019-2024

Plenarhandling

B9-0051/2020

13.1.2020

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga 
representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningen

om situationen i Venezuela
(2020/2507(RSP))

Manu Pineda, Sira Rego, João Ferreira, Sandra Pereira, Mick Wallace, 
Clare Daly, Giorgos Georgiou, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou
för GUE/NGL-gruppen



PE643.475v01-00 2/4 RE\1196404SV.docx

SV

B9-0051/2020

Europaparlamentets resolution om situationen i Venezuela
(2020/2507(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av Bolivarianska republiken Venezuelas konstitution,

– med beaktande av FN:s stadga från 1945, särskilt kapitel 1 artikel 1.2, där det anges att 
stadgans ändamål är ”att mellan nationerna utveckla vänskapliga förbindelser, grundade 
på aktning för principen om folkens lika rättigheter och självbestämmanderätt samt 
vidtaga andra lämpliga åtgärder för att befästa världsfreden”,

– med beaktande av principen om icke-intervention som fastställs i FN-stadgan,

– med beaktande av artikel 1 i den internationella konventionen om medborgerliga och 
politiska rättigheter och artikel 1 i den internationella konventionen om ekonomiska, 
sociala och kulturella rättigheter, i vilka det anges att ”alla folk har rätt till 
självbestämmande” och ”med stöd av denna rätt får de fritt bestämma sin politiska 
ställning och fritt fullfölja sin ekonomiska, sociala och kulturella utveckling”,

– med beaktande av artikel 2 i FN-stadgan, som fastställer medlemmarnas förpliktelse att 
upprätthålla samtliga staters suveräna likställdhet samt att respektera deras territoriella 
integritet och politiska oberoende,

– med beaktande av arbetsordningen för Bolivarianska republiken Venezuelas 
nationalförsamling, särskilt artiklarna 7 och 8, som fastställer reglerna för valet av 
talman och presidium,

– med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Enligt artikel 7 i arbetsordningen för Bolivarianska republiken Venezuelas 
nationalförsamling måste en ny talman och ett nytt presidium väljas i början av den 
årliga sessionen av de ledamöter som är närvarande vid nationalförsamlingens första 
session.

B. Den 5 januari 2020 valdes en ny talman och ett nytt presidium för Bolivarianska 
republiken Venezuelas nationalförsamling i enlighet med dess arbetsordning.

C. Luis Parra från oppositionspartiet Primero Justicia valdes till nationalförsamlingens 
talman av 81 av de 140 närvarande ledamöterna. Detta är mer än det antal som krävs 
enligt artikel 46 i arbetsordningen för Bolivarianska republiken Venezuelas 
nationalförsamling.

D. Under samma session valdes nationalförsamlingens presidium. Presidiet består av 
Franklyn Duarte (Copei), förste vice ordförande, José Noriega (Voluntad Popular), 
andre vice ordförande, Negal Morales (Acción Democrática), sekreterare, och 
Alexis Vivenes (Voluntad Popular), vice sekreterare.
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E. Juan Guaidó deltog inte i nationalförsamlingens ordinarie session den 5 januari 2020. 
Ledarna för de största oppositionspartierna var närvarande vid sessionen.

F. Den nyvalda andre vice talmannen och den nyvalda vice sekreteraren för 
nationalförsamlingen, José Noriega och Alexis Vivenes, tillhör Voluntad Popular, 
samma parti som Juan Guaidó.

G. Efter valet av nationalförsamlingens nya talman och presidium utnämnde den avgående 
talmannen, Juan Guaidó, sig själv till talman för ännu en mandatperiod i närvaro av en 
grupp journalister, utan någon som helst hänsyn till de principer som fastställts i 
nationalförsamlingens arbetsordning.

H. USA:s utrikesdepartement har hotat med nya sanktioner vilket skulle få ytterligare 
konsekvenser för Venezuelas befolkning.

I. Den ekonomiska och sociala situationen i Venezuela har kraftigt försämrats till följd av 
det ökade antalet ekonomiska och finansiella sanktioner från USA och EU, vilket har 
lett till hyperinflation, försörjningsbrist, ökad fattigdom och brist på läkemedel och 
medicinsk utrustning.

J. Ensidiga tvångsåtgärder strider mot fastställd internationell rätt. FN, och särskilt FN:s 
särskilda rapportör för de negativa följderna av ensidiga tvångsåtgärder för möjligheten 
att åtnjuta mänskliga rättigheter, har upprepade gånger betonat detta. Sanktioner orsakar 
störningar för alla stater och kan, när de skadar ekonomin, få förödande konsekvenser 
för människorna i utvecklingsländer.

K. Syftet med USA:s, vissa EU-medlemsstaters och den så kallade Limagruppens 
ståndpunkt är att lägga sig i Venezuelas inrikespolitiska situation, vilket har förvärrat 
situationen ytterligare.

L. Den externa inblandning, den destabilisering, de desinformationskampanjer, den 
manipulering av den allmänna opinionen och det våld som förordas av vissa delar av 
oppositionen mot landets suveränitet, oberoende, fred och demokratiska stabilitet och 
mot Venezuelas folk har vid flera tillfällen kritiserats.

M. Grunden för en fredlig lösning av konflikter och interna problem i alla länder är dialog. 
Medlemsstaterna måste uppmuntra en konstruktiv dialog med Venezuelas regering för 
att hitta lösningar på de konkreta problem som Venezuela just nu brottas med.

N. Som ett resultat av samtalen i Barbados, som fördes under medling av Norge, kom 
Venezuelas regering och opposition överens om att inleda en permanent fredsdialog. 
Detta initiativ har lett till rundabordssamtal för nationell dialog, där sju partier som 
företräder både regeringen och oppositionen deltar.

O. I rundabordssamtalen för nationell dialog erkändes det lagliga och legitima valet av 
Luis Parra som talman för Bolivarianska republiken Venezuelas nationalförsamling.

1. Europaparlamentet erkänner det val av talman och presidium för Bolivarianska 
republiken Venezuelas nationalförsamling, under ledning av Luis Parra, som ägde rum 
den 5 januari 2020.
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2. Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga 
representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och medlemsstaternas regeringar att 
avstå från att kalla Juan Guaidó något annat än ledamot av nationalförsamlingen, som är 
hans nuvarande titel.

3. Europaparlamentet uppmanar med kraft USA och EU:s medlemsstater att leva upp till 
sitt åtagande och respektera internationell rätt, särskilt principen om icke-inblandning i 
andra staters inre angelägenheter.

4. Europaparlamentet stöder insatserna från demokratiska krafter, Venezuelas regering, 
den demokratiska oppositionen och Venezuelas invånare för att de själva ska hitta 
lösningar på sina politiska och ekonomiska problem och för att främja en stärkt 
nationell dialog i Venezuela.

5. Europaparlamentet fördömer hoten från USA:s utrikesdepartement och regeringarna i 
vissa EU-medlemsstater, till exempel Trumps hot att invadera landet och hans regerings 
uppmaning att införa ytterligare sanktioner, vilket har förvärrat den politiska situationen 
i Venezuela. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att stödja det arbete 
som görs i rundabordssamtalen för nationell dialog.

6. Europaparlamentet betonar att sanktionerna mot Venezuela har orsakat och fortsätter att 
allt oftare orsaka mycket allvarliga skador på människors liv och hälsa. Parlamentet 
anser att dessa sanktioner utgör en form av kollektiv bestraffning av civilbefolkningen i 
enlighet med vad som anges i såväl Genève- som Haagkonventionen, vilket gör dem 
olagliga enligt internationell rätt och internationella fördrag. Parlamentet begär att alla 
ekonomiska och finansiella sanktioner mot Venezuela omedelbart ska hävas, eftersom 
sanktionerna kraftigt har bidragit till att ekonomin i landet har försämrats såväl som den 
sociala situationen för invånarna.

7. Europaparlamentet noterar att de ekonomiska svårigheter som drabbat Bolivarianska 
republiken Venezuela har förvärrats av de amerikanska sanktionerna. Parlamentet 
uppmanar FN:s generalförsamling att återställa Bolivarianska republiken Venezuelas 
rösträtt i enlighet med artikel 19 i FN-stadgan, som säger att medlemmarna kan få 
rösträtt om utebliven betalning beror på omständigheter som ligger utanför deras 
kontroll.

8. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för 
utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, 
Venezuelas regering samt den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika.


