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B9-0052/2020

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Venezuela
(2020/2507(RSP))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til erklæringen af 9. januar 2020 på vegne af EU fra næstformanden for 
Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik, Josep Borrell, om den seneste udvikling i Venezuela,

– der henviser til erklæringen af 9. januar 2020 fra den internationale kontaktgruppe om 
Venezuela, der blev udsendt af EU-Udenrigstjenesten,

– der henviser til artikel 3 i den europæiske menneskerettighedskonvention,

– der henviser til sine tidligere beslutninger om Venezuela, navnlig beslutningerne af 8. 
februar 20181, 3. maj 20182, 5. juli 20183, 25. oktober 20184, 31. januar 20195, 28. marts 
20196 og 18. juli 20197,

– der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at de kaotiske hændelser den 5. januar 2020 i forbindelse med valget af 
nyt Præsidium for den venezuelanske Nationalforsamling gav anledning til alvorlig 
bekymring for landets institutionelle levedygtighed og alle involverede parters evne til 
ansvarlig regeringsførelse;

B. der henviser til, at det fra internationale observatører og medier forlød, at den endnu 
fungerende parlamentsformand Juan Guaidó den 5. januar 2020 blev forhindret i at få 
adgang til den venezuelanske Nationalforsamlings lokaler, hvor han skulle genvælges, 
idet han ønskede at få adgang under ledsagelse af medlemmer, der er suspenderet fra 
forsamlingen;

C. der henviser til, at medlemmer af Nationalforsamlingens medlemmer skal kunne udøve 
deres parlamentariske mandat, som de har modtaget af det venezuelanske folk, uden 
frygt eller repressalier;

D. der henviser til, at med både den afstemning, der blev afholdt i Nationalforsamlingen, 
hvor Luis Parra blev valgt til formand for forsamlingsperioden 2020, og med genvalget 
til samme embede af Juan Guaidó på en samling afholdt i avisen El Nacionals lokaler, 
var der således to formænd for Nationalforsamlingen; der henviser til, at der er blevet 
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sået alvorlig tvivl om begge afstemningsprocedurers legitimitet, idet der fandt en række 
uregelmæssigheder og tilfælde af intimidering sted, for ikke at nævne 
uoverensstemmelserne mellem de angivne antal stemmeafgivere, hvilket alt sammen er 
forværrende for en allerede katastrofal situation;

E. der henviser til, at begge formænd tilhørte den samme politiske blok af 
oppositionspartier, indtil Luis Parra blev suspenderet af Primero Justicia i december 
2019 for påstået korruption, og Juan Guaidó besluttede at forlade Voluntad Popular 
efter hændelserne den 5. januar 2020;

F. der henviser til, at der i de følgende dage sås kaotiske scener med proklamationer, 
beskyldninger og miskreditering af politikere; der henviser til, at der er et alvorligt 
behov for at overvinde det kaos og finde en forhandlingsløsning på den nuværende 
situation, da der er risiko for yderligere institutionel ustabilitet efter det tumultariske 
valg af formanden for den venezuelanske Nationalforsamling for 2020, foruden risikoen 
for yderligere international svækkelse af tilliden til Venezuelas institutionelle 
levedygtighed;

G. der henviser til, at en hvilken som helst løsning på denne dybe og mangesidede konflikt 
skal findes inden for rammerne af retsstaten i overensstemmelse med internationale 
standarder og under fuld respekt for demokratiet og menneskerettighederne;

H. der henviser til, at yderligere destabilisering af de venezuelanske institutioner som følge 
af nye ensidige proklamationer og deslige udgør en risiko for en forværring af den 
allerede letantændelige situation og endog for borgerkrig, hvad der vil kunne få følger 
også uden for Venezuela, ikke mindst i kraft af det øgede antal udvandrere til 
nabolandene;

I. der henviser til, at EU's rolle fortsat bør bestå i at tilbyde mægling mellem alle de 
aktører, der er involveret i konflikten inden for landets grænser, en rolle, som den med 
fordel kan udfylde i kraft af de tætte forbindelser mellem flere EU-medlemsstater og 
Venezuela;

1. udtrykker dyb bekymring over den forværrede situation og den yderligere institutionelle 
destabilisering som følge af den adfærd, der blev udvist af alle involverede parter i 
proceduren til valg af formand for den venezuelanske Nationalforsamling for 2020;

2. anmoder om en fuldstændig afklaring af hændelserne og den demokratiske 
hensigtsmæssighed af alle involverede personers og institutioners handlinger;

3. opfordrer alle involverede aktører til at sætte en stabil fremtid for landet over deres 
personlige karrierehensyn og til at løse konflikten omkring forsamlingens formandskab, 
der nu har ført til en splittelse af både forsamlingen og oppositionen;

4. understreger det presserende behov for at stræbe efter institutionel stabilitet med klare 
procedurer og opfordrer alle involverede aktører til at afstå fra enhver handling, der kan 
øge mistilliden til Venezuelas institutioners levedygtighed, til at gøre den venezuelanske 
befolkning politisk frakoblet eller fremprovokere vold;

5. understreger, at enhver endelig løsning på krisen vil kræve genopbygning af 
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demokratiet i alle dets facetter i Venezuela; gentager, at vold ikke vil føre til fred, men 
vil destabilisere landet yderligere;

6. fastholder, at de venezuelanske myndigheder skal respektere ytrings- og 
forsamlingsfriheden; opfordrer alle aktører til at afstå fra overdreven, uforholdsmæssig 
eller vilkårlig magtanvendelse, hvilket klart og utvetydigt er forbudt i henhold til 
folkeretten;

7. understreger betydningen af det venezuelanske folks selvbestemmelse og vigtigheden af 
at give det mulighed for at give ægte udtryk for sin demokratiske vilje; opfordrer de 
politiske ledere til at afholde sig fra enhver handling eller opfordring, som kan føre til 
yderligere uro og politisk ustabilitet;

8. tilslutter sig det synspunkt, som FN's højkommissær for menneskerettigheder Michelle 
Bachelet tilkendegav i sin tale til FN's Menneskerettighedsråd den 5. juli 2019, at "den 
eneste vej ud af denne krise er at gå sammen i en dialog";

9. påpeger den potentielle risiko for, at volden og uroen i Venezuela kan brede sig til 
nabolandene og i sidste ende kan risikere at udløse krig i regionen; opfordrer 
indtrængende alle aktører, herunder dem fra det internationale samfund, til udtrykkeligt 
at udelukke enhver ikke-fredelig, militær løsning af krisen, herunder 
lavintensitetskrigsførelse;

10. fastholder, at forskellig behandling af tredjelande bør undgås, og at EU og dets 
medlemsstaterne bør være konsekvente i deres holdninger over for tredjelande; minder 
om betydningen af en samlet EU-reaktion som grundlag for en stærk og mere troværdig 
EU-position;

11. understreger, at EU er parat til at mægle og støtte bestræbelserne på at stabilisere landet, 
og at det udelukker enhver anvendelse af vold og international militær intervention;

12. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, 
næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, 
regeringen og myndighederne i Venezuela samt til Den Euro-Latinamerikanske 
Parlamentariske Forsamling.


