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B9-0214/2020

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar is-sitwazzjoni umanitarja fil-Venezwela u l-
kriżi tal-migrazzjoni u tar-rifuġjati
(2019/2952(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-Viċi President/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni 
għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà (VP/RGħ) tas-16 ta' Ġunju 2020 dwar 
id-deċiżjoni tal-Qorti Suprema Venezwelana (TSJ) tat-10 ta' Ġunju 2020 fir-rigward tal-
kandidati għal retturi tal-Kunsill Elettorali (CNE), id-deċiżjoni tat-TSJ tat-12 ta' Ġunju 
dwar il-ħatra tar-retturi u d-deċiżjoni tal-15 ta' Ġunju li tissospendi l-bord tad-diretturi 
attwali tal-partit politiku Acción Democrática,

– wara li kkunsidra l-pandemija globali tal-COVID-19;

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

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-21 ta' Diċembru 2019 tal-VP/RGħ, Josep Borrell, li 
kien għadu kemm inħatar,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-VP/RGħ tad-9 ta' Jannar 2020 f'isem l-UE dwar l-
aħħar żviluppi rigward l-Assemblea Nazzjonali,

– wara li kkunsidra d-deċiżjoni tal-Kunsill tal-11 ta' Novembru 2019, li pprorogat b'sena 
s-sanzjonijiet fil-konfront tal-Venezwela, adottata fid-dawl tal-kriżi politika, 
ekonomika, soċjali u umanitarja attwali fil-Venezwela, inklużi azzjonijiet persistenti li 
jikkompromettu d-demokrazija, l-istat tad-dritt u r-rispett tad-drittijiet tal-bniedem,

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

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

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-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-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,
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– wara li kkunsidra d-dikjarazzjonijiet dwar il-Venezwela tal-VP/RGħ tal-
10 ta' Jannar 2019, tas-26 ta' Jannar 2019, tal-24 ta' Frar 2019 u tat-28 ta' Marzu 2019,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-VP/RGħ tat-2 ta' Marzu 2019 li fiha l-UE tinsisti li 
kwalunkwe miżura li tista' tipperikola l-libertà, is-sigurtà jew l-integrità personali ta' 
Juan Guaidó tirrappreżenta taħrix tat-tensjonijiet u tipprovoka l-kundanna qawwija tal-
komunità internazzjonali,

– wara li kkunsidra l-Konferenza Internazzjonali tad-Donaturi organizzata fis-
26 ta' Mejju 2020 bħala turija ta' solidarjetà mar-rifuġjati u mal-migranti Venezwelani,

– wara li kkunsidra d-deċiżjoni tal-Grupp ta' Kuntatt Internazzjonali dwar ir-rifjut, 
inkwantu illeġittima, tal-ħatra tat-tmexxija l-ġdida tal-Kunsill Nazzjonali Elettorali 
(CNE) min-naħa tal-Qorti Suprema Venezwelana (TSJ);

– wara li kkunsidra d-deċiżjoni tat-TSJ tas-16 ta' Ġunju 2020,

– wara li kkunsidra l-ittra miftuħa mibgħuta minn Juan Guaidó lil José Luis Rodríguez 
Zapatero, ex Prim Ministru Spanjol, li fiha ċanfru u akkużah li "illeġittima n-nases tad-
dittatur biex jaħbi farsa awtentika, prevista għal Diċembru",

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2020/898 tad-29 ta' Ġunju 2020 li 
temenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2017/2074 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-
sitwazzjoni fil-Venezwela,

– wara li kkunsidra r-ratifika 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-Venezwela issa ilha s-snin għaddejja minn kriżi ekonomika profonda u billi l-
iperinflazzjoni tirrappreżenta waħda mill-problemi ewlenin; billi matul dawn l-aħħar ftit 
xhur, fil-Venezwela saru aktar ħorox il-vjolenza u l-vjolazzjonijiet gravi tad-drittijiet 
tal-bniedem immexxija mill-president illeġittimu, Nicolás Maduro, fatt li qiegħed 
ikompli jaggrava l-kriżi politika, ekonomika, istituzzjonali, soċjali u umanitarja attwali, 
u aktar minn ħames miljun Venezwelan kienu mġiegħla iħallu pajjiżhom, fejn il-
popolazzjoni qiegħda tiġġieled kontra skarsezza dejjem akbar ta' mediċini, ilma u ikel, 
kif ukoll qtugħ ġenerali tal-elettriku, li qegħdin jikkawżaw disprament mifrux, kif ukoll 
nuqqas inerenti ta' informazzjoni minħabba problemi fl-aċċess għall-mezzi ta' 
informazzjoni liberi jew fin-nuqqas ta' dawn tal-aħħar; billi l-pandemija globali tal-
COVID-19 ikkontribwiet drastikament biex taggrava ulterjorment is-sitwazzjoni fil-
Venezwela, li kompliet tmur għall-agħar minħabba waqgħa fil-prezzijiet u, 
partikolarment, fil-prezzijiet taż-żejt;

B. billi fis-26 ta' Mejju 2020, l-Unjoni Ewropea u l-Gvern ta' Spanja, bl-appoġġ tal-
Kummissarju Għoli tan-Nazzjonijiet Uniti għar-Rifuġjati u l-Organizzazzjoni 
Internazzjonali għall-Migrazzjoni, ikkonvokaw Konferenza Internazzjonali tad-
Donaturi bħala turija ta' solidarjetà mar-rifuġjati u mal-migranti Venezwelani; billi d-
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donaturi internazzjonali wegħdu EUR 2 544 biljun, li minnhom EUR 595 miljun biss 
f'għotjiet diretti, b'risq il-kriżi bla preċedenti; billi dan is-self jiġi b'kundizzjonijiet 
miegħu, bil-għan li jgħin lill-flussi migratorji vasti ta' Venezwelani li jfittxu kenn fil-
pajjiżi ġirien; billi l-EUR 595 miljun mhumiex se jkunu biżżejjed biex jinstab tarf kriżi 
bla preċedent ta' dan il-kobor, li nfirxet fil-pajjiżi ġirien;

C. billi, skont il-Kummissarju Għoli tan-Nazzjonijiet Uniti għar-Rifuġjati, il-kriżi tar-
rifuġjati Venezwelana hija t-tieni l-akbar waħda fid-dinja wara s-Sirja; billi minħabba l-
gravità tas-sitwazzjoni, il-Kolombja ħejjiet ċentru għall-migrazzjoni fil-fruntiera tagħha 
mal-Venezwela biex tipprova ssib tarf il-fluss migratorju li dieħel;

D. billi qabel ma ġara dan kollu kienet saret kampanja ta' terrur u l-hekk imsejħa 
Operación Alacrán (Operazzjoni Skorpjun) u billi l-persekuzzjonijiet u l-vessazzjonijiet 
politiċi fil-konfront ta' dawk li jopponu r-reġim ta' Maduro għadhom għaddejjin; billi 
lill-membri tal-Assemblea Nazzjonali tneħħitilhom l-immunità parlamentari, ħafna ġew 
arrestati u oħrajn kellhom jitilqu mill-pajjiż jew isiru rifuġjati f'uffiċċji diplomatiċi; billi 
l-użu sever u permanenti tal-koerċizzjoni u tal-forza, affermat mill-ġdid mir-rieda tal-
President użurpatur Nicolás Maduro, jikkostitwixxi rieda ċara li jiġu mfarrka kull 
nozzjoni u att ta' legalità; billi sal-lum il-komunità internazzjonali taf mill-anqas bi 11-il 
Ewropew miżmumin, skont rapporti, illegalment f'detenzjoni fil-Venezwela bħala 
priġunieri politiċi; billi, mill-2014, in-numru ta' priġunieri politiċi sottoposti għal tortura 
u kundizzjoni ta' għajxien diżuman jaqbeż it-300;

E. billi l-atti ta' vjolenza kommessi mill-gvern ta' Nicolás Maduro, bil-għan li jimpedixxi r-
rielezzjoni ta' Juan Guaidó fil-kariga ta' President tal-Assemblea Nazzjonali fil-
Venezwela, komplew iħarrxu konfront li dawn l-aħħar snin qabad ritmu dejjem aktar 
mgħaġġel; billi fost dawk li tneħħitilhom l-immunità hemm il-President ad interim tal-
Venezwela, Juan Guaidó, bħala mossa biex tkun imminata l-oppożizzjoni; billi l-gvern 
ta' Maduro għadu qiegħed jimmina l-awtorità u l-kapaċità tal-Assemblea Nazzjonali 
leġittima u demokratika biex taqdi r-rwol u l-mandat tagħha, kif approvat mill-poplu 
Venezwelan, b'mod effikaċi u mingħajr impedimenti; billi l-pajjiżi sanzjonati għandhom 
jagħtu informazzjoni trasparenti, jaċċettaw l-assistenza umanitarja internazzjonali u 
jiddefinixxu l-prijoritajiet fil-bżonnijiet u fid-drittijiet tal-partijiet l-aktar vulnerabbli tal-
popolazzjoni, li l-Gvern Venezwelan naqas milli għamel;

F. billi fis-26 ta' Mejju 2020 il-Qorti Suprema Venezwelana (TSJ), ikkontrollata mir-
reġim, ipproklamat inġustament lil Luis Parra President tal-Assemblea Nazzjonali; billi 
f'Jannar 2020 saret sessjoni illegali li fiha l-maġġoranza assoluta tar-rappreżentanti 
demokratiċi ġew ostakolati milli jkunu preżenti għas-sessjoni u, konsegwentement, 
jitfgħu l-vot tagħhom, b'diżrispett sfaċċat tal-proċeduri legali korretti u tal-prinċipji 
kostituzzjonali demokratiċi; billi dawn id-deċiżjonijiet illegali li ħarġu minn dan l-
organu mmexxi mir-reġim wasslu lill-Kunsill tal-UE biex jimponi sanzjonijiet fuq 11-
il uffiċjal ieħor responsabbli għal dan l-aġir, fosthom Luis Parra;

G. billi d-deċiżjonijiet reċenti tal-Qorti Suprema Venezwelana (TSJ) ħallew impatt drastiku 
fuq l-istat tad-dritt u l-valuri demokratiċi, inkluża deċiżjoni tal-10 ta' Ġunju li tagħti 
terminu ta' 72 siegħa lill-kumitat inkarigat min-nomini elettorali, stabbilit Novembru li 
għadda fi ħdan l-Assemblea Nazzjonali, biex jidentifika l-ismijiet tal-kandidati għall-
karigi ta' retturi tal-Kunsill Nazzjonali Elettorali (CNE); billi fit-13 ta' Ġunju 2020, it-
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TSJ, immexxija mir-reġim, ħatret retturi ġodda fil-Kunsill Nazzjonali Elettorali (CNE) 
bl-uniku skop li toħloq awtorità elettorali favorevoli għar-reġim u dan jikser id-dritt 
kostituzzjonali Venezwelan u jimmina l-kredibbiltà kemm tal-Kunsill Nazzjonali 
Elettorali kif ukoll tal-proċess elettorali li jmiss; billi wara pproċediet bis-sospensjoni 
tal-bord tad-diretturi attwali tal-partit Acción Democrática, wieħed mill-partiti ewlenin 
tal-oppożizzjoni u membru tal-grupp ta' oppożizzjoni tal-G4, u minfloku ħatret bord 
ad hoc fil-15 ta' Ġunju; billi, skont l-Artikoli 187 u 296 tal-Kostituzzjoni tal-Venezwela, 
dawn il-ħatriet huma l-kompetenza unika u esklużiva tal-Assemblea Nazzjonali, li hija 
organu demokratikament elett miċ-ċittadini Venezwelani; billi l-uffiċjali responsabbli 
għal dawn id-deċiżjonijiet ġew inklużi wkoll fil-lista tas-sanzjonijiet tal-UE; billi fl-
1 ta' Lulju 2020, il-gvern illeġittimu ta' Maduro ħabbar illegalment li l-elezzjonijiet 
leġiżlattivi kienu se jsiru fil-Venezwela fis-6 ta' Diċembru;

H. billi r-reġim ta' Maduro attakka verbalment lill-partiti politiċi Acción Democrática, 
Primero Justicia u Un Nuevo Tiempo permezz ta' persekuzzjoni sistematika 
b'deċiżjonijiet tal-Qorti Suprema (TSJ) illeġittima li lill-partiti tneħħilhom il-bordijiet 
tad-diretturi attwali nazzjonali, kontra r-rieda tal-membri tagħhom; billi l-partit politiku 
demokratiku Voluntad Popular kien kkwalifikat bħala organizzazzjoni terroristika mir-
reġim ta' Maduro;

I. billi r-reġim ta' Maduro għadu jsostni lill-movimenti rivoluzzjonarji u antikapitalistiċi 
tax-xellug fid-dinja kollha; billi dan il-finanzjament illeċitu rċevuh anki partiti u 
mexxejja politiċi fl-Ewropa; billi fil-15 ta' Ġunju 2020 il-gazzetta ta' kuljum Spanjola 
ABC ippubblikat dokumenti kklassifikati, li jmorru lura għall-2010, skont liema r-reġim 
ta' Maduro awtorizza l-finanzjament tal-Movimento 5 Stelle fl-Italja; billi t-tbagħbis tal-
Venezwela fl-elezzjonijiet Ewropej mhuwiex limitat għall-Movimento 5 Stelle; billi l-
Gvern tal-Venezwela, skont rapporti, bagħat valiġġa li kien fiha EUR 3,5 miljun fi flus 
lil Gianroberto Casaleggio, il-mexxej ta 'dan il-partit;

J. billi partiti politiċi oħrajn, bħal Podemos fi Spanja, kienu benefiċjarji tal-fondi 
Venezwelani, skont rapport tal-2008 intitolat "Punto de cuenta al Comandante 
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela", iffirmat minn Hugo Chávez u li 
juri l-pagament ta' EUR 7 miljun lill-Fundación CEPS (Fondazzjoni Ċentru għall-
Istudji Politiċi u Soċjali");

K. billi l-ex ambaxxatur ta' Spanja għall-Venezwela, Raúl Morodo, li serva taħt il-gvern ta' 
José Luis Rodríguez Zapatero, huwa akkużat b'korruzzjoni u approprjazzjoni indebita, 
għall-ammont ta' EUR 35 miljun, talli ppermetta l-involviment tar-reġim Venezwelan 
fl-affarijiet politiċi u elettorali nazzjonali matul il-mandat tiegħu bħala ambaxxatur;

L. billi l-Kunsill inkluda 11-il uffiċjal Venezwelan ewlieni fil-lista ta' individwi suġġetti 
għal miżuri restrittivi, jiġifieri projbizzjoni fuq vjaġġar u friżar tal-assi, minħabba r-rwol 
tagħhom f'atti u f'deċiżjonijiet li jimminaw id-demokrazija u l-istat tad-dritt fil-
Venezwela; billi fost ir-raġunijiet supplimentari biex dawn l-individwi jitniżżlu fil-lista 
hemm "il-bidu ta' prosekuzzjonijiet b'motivazzjoni politika u l-ħolqien ta' ostakli għal 
soluzzjoni politika u demokratika għall-kriżi fil-Venezwela, kif ukoll ksur serju tad-
drittijiet tal-bniedem u restrizzjonijiet tal-libertajiet fundamentali, bħal-libertà tal-
istampa u tal-kelma".
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M. billi, skont rapporti, Delcy Rodríguez, il-Viċi President tal-Venezwela, waslet fl-
ajruport ta' Madrid-Barajas fl-20 ta' Jannar 2020 b'40 valiġġa fl-istiva ta' ajruplan mikri 
minn Sky Valet, minkejja l-fatt li kienet imniżżla fil-lista ta' individwi suġġetti għal 
sanzjonijiet adottata mill-Kunsill fl-2018, li tipprojbiha milli tidħol fit-territorju tal-UE 
jew tgħaddi minnu; billi l-Ministru għat-Trasport Spanjol ta sa sitt verżjonijiet differenti 
ta' din il-ġrajja;

N. billi l-Istati Uniti, is-sena li għaddiet, wissew lill-"bankiera, sensara, negozjanti u 
faċilitaturi" biex ma jagħmlux negozju f'"deheb, żejt jew prodotti bażiċi oħrajn tal-
Venezwela misruqa mill-poplu Venezwelan mill-mafja ta' Maduro"; billi l-gvern ta' 
Maduro rrikorra għall-bejgħ ta' parti mir-riżervi tad-deheb miżmuma mill-bank ċentrali 
fil-Venezwela lill-alleati tiegħu fit-Turkija, fir-Russja u fl-Emirati Għarab Magħquda; 
billi Alex Saab – personaġġ importanti tax-xibka ta' Maduro u alleat strett tiegħu, li ġie 
akkużat b'korruzzjoni ta' uffiċjali Venezwelani u bit-trasferiment ta' aktar minn 
USD 350 miljun lejn kontijiet barranin, u li huwa ssuspettat li għen lil Maduro jorkestra 
ftehim mal-Iran biex jikseb żejt, ħaddiema u provvisti għall-Venezwela bi skambju ta' 
9 tunnellati deheb, tal-valur ta' USD 500 miljun – ġie arrestat f'Cabo Verde fit-12 ta' 
Ġunju; billi diġà fl-2018, Alex Saab kien involut b'mod qawwi fiż-żamma ta' 
relazzjonijiet tajbin bejn ir-reġim ta' Maduro fil-Venezwela u t-Turkija meta kien 
inkarigat li jibgħat USD 900 miljun f'deheb lejn dan il-pajjiż, u parti minnhom wasal 
Tehran bi ksur tas-sanzjonijiet tal-Istati Uniti; billi ġie approvat l-ordni ta' estradizzjoni 
mitlub mill-prosekuturi tal-Istati Uniti biex Alex Saab ikun jista' jiġi akkużat b'ħasil tal-
flus fl-Istati Uniti;

O. billi Nicolás Maduro, il-president illeġittimu tal-Venezwela, ordna t-tkeċċija tal-
Ambaxxatur tal-UE fit-28 ta' Ġunju, u ordnalha titlaq mill-pajjiż f'temp ta' 72 siegħa; 
billi hedded ukoll lill-Ambaxxatur ta' Spanja b'rappreżalji ġodda u attakka verbalment 
lill-UE minħabba s-sanzjonijiet imposti fuq uffiċjali Venezwelani tar-reġim ta' Maduro, 
u akkuża lill-UE li hija "kospiraturi";

P. billi wara l-kriżi diplomatika li rriżultat bid-dikjarazzjoni tad-29 ta' Ġunju mir-reġim 
illeġittimu ta' Maduro li ħabbar it-tkeċċija minn Caracas tal-Ambaxxatur tal-UE, 
dikjarazzjoni konġunta bla preċedenti nħarġet biss wara skambju ta' fehmiet bejn Josep 
Borrell, il-VP/RGħ, u Jorge Arreaza, membru tal-gvern illeġittimu ta' Maduro, u dan 
jista' jkun interpretat bħala rikonoxximent ta' gvern illeġittimu li l-Unjoni Ewropea tqis 
li ma sostnietx, fid-dawl tal-ksur sistematiku tad-drittijiet tal-bniedem u tal-
funzjonament demokratiku, kostituzzjonali u trasparenti tal-Assemblea Nazzjonali taħt 
il-president leġittimu Juan Guaidó;

1. Jikkundanna bil-qawwa l-atti ta' repressjoni tal-gvern ta' Maduro u jitlob t-tmiem ta' kull 
traċċa ta' illegalità, użu indiskriminat u kontinwu tal-koerċizzjoni u tal-forza kif ukoll ir-
riaffermazzjoni ripetuta ta' president frawdolenti u illeġittimu; jesprimi s-solidarjetà 
tiegħu mal-poplu tal-Venezwela u ma' dawk li sfaw vittmi tad-dittatura brutali tar-reġim 
ta' Maduro;

2. Jesprimi għal darb'oħra t-tħassib kbir tiegħu għat-taħrix tal-vjolenza u għas-sitwazzjoni 
ta' emerġenza estrema li qegħdin jgħaddu minnha fil-Venezwela u thedded b'mod gravi 
ħajjet in-nies; jistqarr li jinsab mill-ġdid imħasseb ħafna bis-sitwazzjoni gravi ta' 
emerġenza li tqiegħed fil-periklu kbir il-ħajja tal-Venezwelani kollha; jiġbed l-
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attenzjoni lejn il-kriżi migratorja dejjem ikbar li laqtet ir-reġjun kollu u jfaħħar l-isforzi 
u s-solidarjetà murija mill-pajjiżi ġirien;

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

4. Jikkundanna bil-qawwa l-ksur sistematiku tal-funzjonament demokratiku, 
kostituzzjonali u trasparenti tal-pajjiż, li aċċeleraw il-kriżi migratorja fir-reġjun kollu 
kemm hu u saħansitra oltre, b'mod partikolari fil-kuntest tal-ġlieda kontra l-pandemija; 
ifaħħar l-isforzi u s-solidarjetà murija mill-pajjiżi ġirien; jitlob lill-Kummissjoni tkompli 
tikkoopera ma' dawn il-pajjiżi, mhux biss billi toffri assistenza umanitarja iżda wkoll 
billi toffri aktar riżorsi u permezz tal-politika tal-iżvilupp; jilqa' b'sodisfazzjon l-impenji 
u l-isforzi tal-Konferenza Internazzjonali tad-Donaturi bħala turija ta' solidarjetà mar-
rifuġjati u mal-migranti Venezwelani; jenfasizza, madankollu, li l-fatt li l-impenji l-
aktar importanti huma s-self u mhux l-għotjiet diretti mhuwiex konformi mal-għanijiet 
iffissati;

5. Jirrifjuta bil-qawwa l-ksur tal-funzjonament demokratiku, kostituzzjonali u trasparenti 
tal-Assemblea Nazzjonali, kif ukoll l-atti intimidatorji, il-vjolenza u d-deċiżjonijiet 
arbitrarji kontra l-membri tagħha; jiddenunzja l-ħatra mhux demokratika ta' membri 
ġodda fi ħdan il-Kunsill Elettorali Nazzjonali (CNE) u t-tneħħija tal-bordijiet tad-
diretturi tal-partiti kontra r-rieda tal-membri tagħhom; jitlob li jittieħdu minnufih miżuri 
biex jikkonsolidaw il-fatt li jkunu l-membri maħtura mill-president ad interim leġittimu 
tal-Venezwela biss, Juan Guaidó, li jkollhom id-dritt jeżerċitaw ir-rappreżentanza 
diplomatika tal-Venezwela għall-UE u jistieden lill-UE tinvestiga u tirrapporta l-każijiet 
ta' ndħil dirett tal-Venezwela fil-proċessi elettorali Ewropej;

6. Jitlob li jiġu liberati immedjatament il-priġunieri politiċi arrestati arbitrarjament, li, 
skont rapporti, jinsabu maqfulin il-ħabs illegalment f'kundizzjonijiet terribbli u 
ttorturati;

7. Itenni l-appoġġ sħiħ tiegħu għall-Assemblea Nazzjonali, li hija l-uniku organu 
demokratiku elett b'mod leġittimu tal-Venezwela, u li s-setgħat tagħha jeħtieġ li jiġu 
rispettati, inklużi l-prerogattivi u s-sikurezza tal-membri tagħha; itenni r-rikonoxximent 
tiegħu li, bħala riżultat tal-votazzjoni trasparenti u demokratika tal-Assemblea 
Nazzjonali, Juan Guaidó huwa l-President leġittimu tal-Assemblea Nazzjonali u l-
president ad interim leġittimu tar-Repubblika Bolivarjana tal-Venezwela f'konformità 
mal-Artikolu 233 tal-Kostituzzjoni Venezwelana; jikkundanna l-ħolqien illegali tal-
awtorità elettorali hekk msejħa "ġdida" mill-Qorti Suprema (TSJ) ikkontrollata mir-
reġim; jinsisti li soluzzjoni politika paċifika tista' tintlaħaq biss jekk jiġu rispettati 
għalkollox il-prerogattivi kostituzzjonali tal-Assemblea Nazzjonali; jisħaq fuq il-fatt li l-
Parlament Ewropew mhu se jirrikonoxxi l-ebda deċiżjoni meħuda u l-ebda sentenza 
maqtugħa unilateralment minn dawn l-organi illeġittimi;

8. Jikkundanna bil-qawwa l-fatt li l-integrità, il-kredibbiltà u t-trasparenza tal-proċessi 
elettorali qegħdin jiġu ripetutament imminati mir-reġim ta' Maduro, speċjalment wara 
diversi każijiet ta' manipulazzjoni, bosta irregolaritajiet u frodi li jikkonċernaw 
elezzjonijiet varji fid-demokraziji tal-Amerka Latina, li qanqlu protesti u ġlied li 
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rriżultaw fil-mewt ta' ċivili innoċenti li ma tgħoddhomx; jiddenunzja l-ħatra mhux 
demokratika ta' membri ġodda fi ħdan il-Kunsill Elettorali Nazzjonali (CNE);

9. Ifakkar li r-rispett tal-istituzzjonijiet u tal-prinċipji demokratiċi u tad-difiża tal-istat tad-
dritt huma kundizzjonijiet essenzjali biex tinstab soluzzjoni għall-kriżi fil-Venezwela 
għall-ġid tal-poplu tagħha; jitlob b'urġenza, għaldaqstant, li jinħolqu l-kundizzjonijiet li 
jippermettu elezzjonijiet presidenzjali u leġiżlattivi liberi, trasparenti u kredibbli, 
ibbażati fuq kalendarju fiss, kundizzjonijiet ekwi għall-atturi kollha, it-trasparenza u l-
preżenza ta' osservaturi internazzjonali kredibbli bħala l-unika soluzzjoni biex tintemm 
il-kriżi;

10. Jisħaq fuq il-bżonn li jittieħdu miżuri effikaċi u immedjati kontra l-alleanza bejn il-
Venezwela u l-Iran, li l-espressjoni l-aktar qawwija tagħha hija l-użu illegali, min-naħa 
ta' Hezbollah, tal-Venezwela bħala pjattaforma għall-attivitajiet tiegħu u għall-
espansjoniżmu strateġiku tiegħu fl-Amerka Latina kollha permezz ta' bosta attivitajiet 
illegali, fosthom il-ħasil tal-flus; ifakkar li Tehran kisret b'mod sfaċċat l-embargo fuq l-
armi billi bagħtet ħames tankers tal-fjuwil lill-Venezwela f'kuntest ta' espansjoniżmu 
strateġiku, fatt li qajjem reazzjoni min-naħa tal-Istati Uniti;

11. Jesprimi tħassib kbir, bħal fil-każ tal-Iran, għall-appoġġ li tagħti r-Russja lir-reġim favur 
Maduro fil-Venezwela u, b'mod partikolari, il-fatt li ntbagħtu esperti, fosthom 
konsulenti militari u tekniċi;

12. Jinsab imħasseb ukoll għall-fatt li l-pulizija u s-servizzi tal-intelligence militari Kubani 
huma l-element strateġiku li ppermetta lir-reġim illegali ta' Nicolás Maduro jibqa' fil-
poter, fatt li jikkostitwixxi ndħil barrani politiku u militari intollerabbli fil-Venezwela;

13. Jinsab imħasseb għall-fatt li Frar li għadda Delcy Rodríguez setgħet tidħol fiż-żona 
Schengen u tiltaqa' mal-awtoritajiet Spanjoli, avolja hija suġġetta għall-miżuri restrittivi 
tal-UE; jitlob li l-VP/RGħ jirrikjedi mill-awtoritajiet Spanjoli investigazzjoni fil-fond u 
trasparenti kif ukoll spjegazzjoni ta' dawn il-fatti;

14. Isostni d-deċiżjoni tal-Kunsill ta' dan l-aħħar li tinkludi 11-il isem ġdid fil-lista ta' 
individwi suġġetti għas-sanzjonijiet tal-UE, miżuri li mhumiex għad-dannu tal-
popolazzjoni tal-Venezwela, u jitlob li dawn jiżdiedu biex jingħata kontribut għall-
istabbilizzazzjoni tas-sitwazzjoni tal-pajjiżi f'dak li għandu x'jaqsam mad-drittijiet tal-
bniedem u mad-demokrazija, li bħalissa sejra dejjem aktar għall-agħar; iħeġġeġ lill-
awtoritajiet tal-UE jinfurzaw konsegwentement ir-restrizzjoni għall-moviment u l-
iffriżar tal-assi ta' kull min hu mniżżel fil-lista ta' individwi suġġetti għal sanzjonijiet; 
jinsab imħasseb bil-kbir dwar l-iskandlu ta' korruzzjoni li fih huwa involut l-
Ambaxxatur Spanjol Raúl Morodo u l-atturi l-oħra involuti fl-akbar skandlu ta' 
korruzzjoni u jħeġġeġ li dan il-każ, u kull każ rilevanti ieħor, jittella' quddiem il-qrati 
kompetenti u li dawk responsabbli jittellgħu quddiem il-ġustizzja;

15. Jinsab imħasseb ferm bid-deċiżjoni ta' Maduro li jkeċċi minn Caracas lill-Ambaxxatur 
tal-UE bħala forma ta' rappreżalji kontra s-sanzjonijiet meħuda kontra 11-il uffiċjal 
Venezwelan responsabbli għall-ksur gravi tad-drittijiet tal-bniedem;

16. Jiddenunzja l-korruzzjoni bla rażan li saret parti integrali tar-reġim ta' Maduro; jinsab 
imħasseb bir-rapporti dwar il-finanzjament dirett barrani tal-partiti politiċi tal-UE mir-
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reġim ta' Maduro u jitlob investigazzjonijiet imparzjali u fil-pront dwar tali każijiet; 
jikkundanna wkoll l-azzjonijiet kollha mwettqa fil-pajjiżi ġirien u fil-pajjiżi l-oħra tal-
Amerka Latina minn atturi li aġixxew f'isem ir-reġim ta' Maduro bit-tir li 
jiddestabbilizzaw id-demokrazija u l-istat tad-dritt, flimkien mal-aggravar tal-kriżi 
ġenerali;

17. Jitlob li jiġu liberati immedjatament il-priġunieri politiċi kollha u jintemmu t-tortura, il-
maltrattament u l-vessazzjonijiet fil-konfront tal-avversarji politiċi, tal-attivisti tad-
drittijiet tal-bniedem u tad-dimostranti paċifiċi, u li r-ritorn ta' dawk kollha li kienu 
inġustament imġiegħla jeżiljaw ruħhom;

18. Isostni totalment l-investigazzjonijiet tal-Qorti Kriminali Internazzjonali (QKI) dwar il-
bosta delitti, l-eżekuzzjonijiet extraġudizzjarji u l-atti ta' repressjoni kommessi mir-
reġim Venezwelan; iħeġġeġ lill-UE tingħaqad fl-inizjattiva ta' diversi Stati Partijiet tal-
QKI għall-investigazzjoni tad-delitti kontra l-umanità kommessi mill-gvern illeġittimu 
ta' Maduro, ħalli dawk responsabbli jagħtu kont ta' għemilhom;

19. Jitlob li tintbagħat fil-pajjiż missjoni ta' ġbir ta' informazzjoni sabiex tivvaluta s-
sitwazzjoni;

20. 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 ad interim leġittimu tar-
Repubblika u lill-Assemblea Nazzjonali tar-Repubblika Bolivarjana tal-Venezwela, lill-
gvernijiet u lill-parlamenti tal-pajjiżi tal-Grupp ta' Lima, lill-Assemblea Parlamentari 
Ewro-Latino-Amerikana u lis-Segretarju Ġenerali tal-Organizzazzjoni tal-Istati 
Amerikani.


