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Euroopa Parlamendi resolutsioon viimaste sündmuste kohta Venezuela rahvuskogus
(2021/2508(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Venezuela kohta, eelkõige 31. jaanuari 
2019. aasta resolutsiooni olukorra kohta Venezuelas1 ja 16. jaanuari 2020. aasta 
resolutsiooni olukorra kohta Venezuelas pärast rahvuskogu uue esimehe ja juhatuse 
ebaseaduslikke valimisi (parlamentaarne riigipööre)2,

– võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja 6. jaanuari 2021. aasta avaldust,

– võttes arvesse rahvusvahelise kontaktrühma 8. detsembri 2020. aasta avaldust 6. 
detsembril 2020 toimunud Venezuela rahvuskogu valimiste kohta,

– võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja 7. detsembri 2020. aasta avaldust Venezuela rahvuskogu valimiste kohta,

– võttes arvesse oma demokraatia toetamise ja valimiste koordineerimise rühma 
kaasesimeeste 2. detsembri 2020. aasta avaldust 6. detsembril 2020 Venezuelas 
toimunud parlamendivalimiste mittetunnustamise kohta Euroopa Parlamendi poolt,

– võttes arvesse Ameerika Riikide Organisatsiooni peasekretäri viimase aja avaldusi 
olukorra kohta Venezuelas,

– võttes arvesse Lima rühma viimase aja avaldusi,

– võttes arvesse rahvusvahelise kontaktrühma 16. juuni 2020. aasta avaldust Venezuela 
valimisorgani usaldusväärsuse kahanemise kohta ja 24. juuni 2020. aasta avaldust 
poliitilise kriisi süvenemise kohta Venezuelas,

– võttes arvesse nõukogu 29. juuni 2020. aasta otsust (ÜVJP) 2020/898 (millega 
muudetakse otsust (ÜVJP) 2017/2074 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga 
Venezuelas)3, millega lisatakse piiravate meetmete alla kuuluvate isikute nimekirja 
11 Venezuela kõrget ametiisikut,

– võttes arvesse 26. mail 2020 toimunud rahvusvahelist rahastajate konverentsi, millega 
kinnitati solidaarsust Venezuela pagulaste ja migrantidega Ladina-Ameerikas ja Kariibi 
mere piirkonnas,

– võttes arvesse Venezuela põhiseadust,

1 ELT C 411, 27.11.2020, lk 185.
2 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0013.
3 ELT L 205I, 29.6. 2020, lk 6.
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– võttes arvesse Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuuti,

– võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et 6. detsembril 2020 Venezuelas toimunud parlamendivalimised ei 
vastanud usaldusväärse valimisprotsessi rahvusvahelistele miinimumstandarditele ega 
olnud kooskõlas poliitilise pluralismi, demokraatia, läbipaistvuse ja õigusriigi 
põhimõtetega; arvestades, et valimisaktiivsus oli äärmiselt madal ning EL koos teiste 
piirkondlike organisatsioonide ja demokraatlike riikidega ei tunnustanud neid 
ebaseadusliku protsessiga korraldatud valimisi ega valitud rahvuskogu koosseisu; 
arvestades, et Venezuela demokraatlikud jõud keeldusid valimisfarsis osalemast;

B. arvestades, et 10. jaanuaril 2019 anastas Nicolás Maduro Venezuela ülemkohtu ees 
ebaseaduslikult ja põhiseadusliku korra vastaselt presidendivõimu;

C. arvestades, et 23. jaanuaril 2019 vannutati kooskõlas Venezuela põhiseaduse 
artikliga 233 Venezuela ajutise presidendina ametisse Venezuela rahvuskogu 
seaduslikult ja demokraatlikult valitud esimees Juan Guaidó;

D. arvestades, et EL ja Euroopa Parlament on korduvalt nõudnud demokraatia ja õigusriigi 
taastamist Venezuelas usaldusväärse poliitilise protsessi abil;

E. arvestades, et 2017. aastal anti Euroopa Parlamendi Sahharovi auhind mõttevabaduse 
eest Venezuela demokraatlikule opositsioonile ja poliitvangidele;

F. arvestades, et Venezuela elanikkond kogeb enneolematut sotsiaalset, majanduslikku ja 
sanitaarkriisi ning demokraatia kriisi, mille tõttu on välismaale siirdunud üle 5 miljoni 
inimese – nähtus, mida süvendab veelgi COVID-19 pandeemia;

G. arvestades, et Nicolás Maduro on vastuseks komisjoni asepresidendi ning liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja, rahvusvahelise kontaktrühma ja 
Euroopa Parlamendi nõudmistele avalikult tagasi lükanud võimaluse korraldada kiiresti 
vabad, õiglased, läbipaistvad, kaasavad ja usaldusväärsed presidendi-, parlamendi- ja 
kohalikud valimised;

H. arvestades, et 31. jaanuari 2019. aasta resolutsioonis olukorra kohta Venezuelas 
tunnustas Euroopa Parlament Juan Guaidód Venezuela Bolívari Vabariigi seadusliku 
ajutise presidendina kooskõlas Venezuela põhiseadusega ning väljendas täielikku 
toetust tema poliitilisele tegevuskavale;

I. arvestades, et 25 ELi liikmesriiki 27st on tunnustanud Juan Guaidód Venezuela ainsa 
seadusliku ajutise presidendina – kuni ajani, mil selles riigis korraldatakse demokraatia 
taastamiseks uued vabad, läbipaistvad ja usaldusväärsed presidendivalimised; 
arvestades, et paljud demokraatlikud riigid on juba tunnustanud 2015. aasta valimistel 
valitud rahvuskogu Venezuela ainsa seadusliku ja demokraatliku organina ning ei ole 
tunnustanud Maduro ebaseaduslikku organit, mis valiti 6. detsembril 2020 toimunud 
ebademokraatlikel valimistel;

J. arvestades, et Rahvusvahelise Kriminaalkohtu prokuratuur teatas 14. detsembril 2020, 
enne oma esialgset aruannet ning pärast kättesaadava teabe üksikasjalikku hindamist ja 
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analüüsi, et on piisavalt alust arvata, et Venezuela tsiviilasutused, relvajõudude liikmed 
ja valitsust toetavad isikud vastutavad „rühma või kogukonna kallal poliitilistel 
põhjustel toime pandud vangistamiste, piinamise, vägistamise ja/või muul viisil 
seksuaalse vägivalla ja tagakiusamise eest ning võivad olla toime pannud väga raskeid 
inimsusevastaseid kuritegusid“, ning jõudis samale järeldusele kui ÜRO Inimõiguste 
Nõukogu rahvusvaheline sõltumatu missioon;

K. arvestades, et pemoni põlisrahvarühma liige ja poliitvang Salvador Franco suri 3. 
jaanuaril 2021 Venezuela vanglas haiguse tõttu, ilma et oleks saanud arstiabi, hoolimata 
asjaolust, et tal oli alates 2020. aasta novembrist kohtu korraldus haiglasse üleviimise 
kohta, kuna seda korraldust ei täidetud;

L. arvestades, et alates 5. jaanuarist 2021 on Venezuela võimud intensiivistanud väheste 
riigis veel toimivate vabade ja sõltumatute meediaväljaannete ründamist ja 
tagakiusamist ning konfiskeerinud nende varasid ja vahendeid, sundides neid 
viivitamata tegevust lõpetama;

M. arvestades, et ajakirjanduse ja inimõiguslaste andmetel sai hiljuti Venezuela pealinnas 
Caracases politsei ja jõukude kokkupõrkes surma vähemalt 23 inimest; arvestades, et 
Venezuela valitsuse suhtes on käimas rahvusvaheline kontroll uurimine seoses valitsuse 
julgeolekujõudude toime pandud tapmistega;

1. kordab, et kuni Venezuelas ei toimu tõeliselt vabasid, usaldusväärseid, kaasavaid, 
läbipaistvaid ja täielikult demokraatlikke valimisi, peab Euroopa Parlament endiselt 
Venezuela ainsaks seaduslikuks demokraatlikuks esinduskoguks 2015. aasta detsembris 
valitud rahvuskogu ja selle presidenti Juan Guaidód; palub nõukogul ja liikmesriikidel 
ühemõtteliselt tunnustada 2015. aastal valitud rahvuskogu ja selle presidenti Juan 
Guaidód ainsa Venezuela demokraate esindava legitiimse organina;

2. teatab, et ei võta arvesse 6. detsembril 2020. aastal toimunud petturliku protsessi 
poliitilisi tagajärgi, kuna sel protsessil puudus demokraatlik legitiimsus ja Venezuela 
kodanike valimisaktiivsus oli madal, ning ei tunnusta ka ühtegi muud sellest valelikust 
protsessist tulenevat otsust, sealhulgas uue seadusandliku organi ebaseaduslikku, ja 
ebademokraatlikku moodustamist;

3. toetab täielikult Venezuela režiimi toime pandud ulatuslike kuritegude ja repressioonide 
uurimist Rahvusvahelise Kriminaalkohtu poolt; nõuab, et Euroopa Liit toetaks 
Rahvusvahelise Kriminaalkohtu osalisriikide algatust alustada Maduro režiimi poolt 
toime pandud väidetavate inimsusvastaste kuritegude uurimist, eesmärgiga võtta 
süüdlased vastutusele;

4. toetab kindlalt ÜRO peasekretäri nõudmist uurida tapmisi täielikult ja sõltumatult, nagu 
on nõutud ka parlamendi varasemates resolutsioonides;

5. peab hukkamõistu väärivaks, et pemoni põlisrahvarühma juht ja poliitvang Salvador 
Franco suri kahtlustatavana kinnipidamisel ja ilma arstiabi saamata alatoitluse ja 
ebasanitaarse kinnipidamiskohaga seotud haiguste tõttu;

6. nõuab, et tingimusteta ja viivitamatult vabastataks Venezuela enam kui 350 poliitvangi 
– seda arvu on kinnitanud Foro Penal Venezolano ja Ameerika Riikide Organisatsioon;
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7. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele 
esindajale, Venezuela seaduslikule ajutisele presidendile Juan Guaidóle ja Venezuela 
Bolívari Vabariigi Rahvuskogule, Lima rühma riikide valitsustele ja parlamentidele, 
Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarsele assambleele ning Ameerika Riikide 
Organisatsiooni peasekretärile.


