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B9-0060/2021

Резолюция на Европейския парламент относно последните събития във връзка с 
Националното събрание на Венесуела
(2021/2508(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид Конституцията на Боливарска република Венесуела,

– като взе предвид принципа на ненамеса, определен в Устава на ООН,

– като взе предвид изявлението относно Венесуела от 6 януари 2021 г. на 
заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по 
въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) от името на 
Европейския съюз,

– като взе предвид доклада, представен от Комитета на международните 
наблюдатели на 7 декември 2020 г.,

– като взе предвид окончателните доклади относно парламентарните избори от 
неправителствената организация Sures за проучване и защита на правата на 
човека във Венесуела и от Световния съвет за мир,

– като взе предвид проучването, извършено от Центъра за икономически и 
политически изследвания през април 2019 г. и озаглавено „Икономически 
санкции като колективно наказание: случаят на Венесуела“,

– като взе предвид изявленията на специалния докладчик на ООН относно 
отрицателното въздействие на едностранните принудителни мерки върху 
упражняването на правата на човека и последиците от тези мерки във Венесуела,

– като взе предвид текущото разследване пред Международния наказателен съд 
(МНС) на предполагаеми престъпления срещу човечеството, извършени от 
Съединените щати чрез политиката им на санкции срещу Боливарска република 
Венесуела,

– като взе предвид член 1 от Международния пакт за граждански и политически 
права и член 1 от Международния пакт за икономически, социални и културни 
права, в които се заявява, че „всички народи имат право на самоопределение“ и че 
„по силата на това право те свободно определят своето политическо положение и 
свободно осъществяват своето икономическо, социално и културно развитие“,

– като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че на 6 декември 2020 г. във Венесуела бяха проведени 
парламентарни избори; като има предвид, че в изборния процес участваха 107 
различни политически организации, включително 30 национални и 53 регионални 
политически партии и шест национални и 16 регионални организации на 
коренното население;
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Б. като има предвид, че част от опозицията реши да бойкотира изборите; като има 
предвид, че други опозиционни партии, като Демократично действие, Надежда за 
промяна и Копей, участваха в тези избори и получиха представителство; като има 
предвид, че преди изборите бяха проведени преговори между правителството и 
опозицията, за да се гарантира тяхното участие, което доведе до освобождаването 
на повече от 110 затворници;

В. като има предвид, че Националният избирателен съвет на Венесуела удостовери 
резултатите от изборите на 7 декември 2020 г.; като има предвид, че двете 
коалиции с най-голям брой гласове бяха Велик патриотичен полюс „Симон 
Боливар“ с 4 321 975 гласа (69,3%) и Демократичен съюз с 1 169 872 гласа 
(18,8%); като има предвид, че коалициите „Обединена Венесуела“ и Народна 
революционна алтернатива също получиха представителство;

Г. като има предвид, че на 5 януари 2021 г. Националното събрание проведе 
учредителната си сесия за периода 2021 – 2026 г.; като има предвид, че Хорхе 
Родригес беше избран за председател на Националното събрание, Ирис Варела 
беше избрана за първи заместник-председател, Дидалко Боливар беше избран за 
втори заместник-председател, Росалба Хил Пачеко беше избрана за секретар и 
Инти Инохоса беше избрана за подсекретар;

Д. като има предвид, че вътрешното икономическо и социално положение във 
Венесуела се е влошило много в резултат от нарастващите икономически и 
финансови санкции от страна на САЩ и ЕС, които водят до свръхинфлация, 
недостиг на доставки, растяща бедност и недостиг на лекарства и медицинско 
оборудване;

Е. като има предвид, че Държавният департамент на САЩ продължава да заплашва 
Венесуела с още санкции, които биха оказали допълнително въздействие върху 
положението на населението на Венесуела;

Ж. като има предвид, че едностранните принудителни мерки са в противоречие с 
установеното международно право; като има предвид, че ООН, и особено 
специалният ѝ докладчик за отрицателното въздействие на едностранните 
принудителни мерки върху упражняването на правата на човека, многократно са 
подчертавали това; като има предвид, че санкциите причиняват сътресения в 
която и да е държава и когато вредят на икономиката, могат да имат пагубно 
влияние върху гражданите на развиващите се страни;

З. като има предвид, че върховният комисар на ООН по правата на човека заяви, че 
наложените на Венесуела санкции водят до отричане на основните права на 
човека, включително икономическите права и правата на храна и здраве, и 
призова за политически диалог за преодоляване на настоящите предизвикателства 
пред Венесуела;

1. отбелязва резултатите от парламентарните избори във Венесуела и 
новоучреденото Национално събрание;

2. приветства призива за диалог между партиите, подкрепящи правителството, и 
опозиционните партии, отправен от председателя на Националното събрание 
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Хорхе Родригес по време на учредителната сесия; приветства създаването в 
Националното събрание на Комитет за диалог, помирение и мир с цел 
насърчаване на този диалог;

3. приветства преговорите между партиите, подкрепящи правителството, и 
опозиционните партии във връзка с разпределението на институционалните роли 
в новоизбраното Национално събрание; отбелязва избирането на лидера на 
опозицията Тимотео Самбрано за председател на комисията по външни работи;

4. припомня, че приобщаващ диалог между венесуелските политически сили в 
конституционната рамка на Венесуела е единственият начин за решаване на 
политическите проблеми на страната; призовава ЗП/ВП да поддържа и засилва 
диалога с венесуелските органи и политически участници, за да допринесе за този 
диалог;

5. подкрепя усилията на демократичните сили, правителството на Венесуела, 
демократичната опозиция и венесуелския народ да намерят отговори за себе си на 
политическите и икономическите предизвикателства пред тях и да насърчават 
укрепването на националния диалог във Венесуела;

6. приветства положителните стъпки, предприети от ЗП/ВП Жозеп Борел за 
признаване на институционалната реалност на Боливарска република Венесуела; 
призовава за пълно признаване на Националното събрание и останалите 
институции на Боливарска република Венесуела с цел възстановяване на 
нормализираните и взаимноизгодни отношения между Европейския съюз и 
Венесуела;

7. припомня, че общите предизвикателства като борбата с пандемията от COVID-19 
и постигането на целите за устойчиво развитие могат да бъдат посрещнати 
единствено чрез взаимно сътрудничество и институционално признаване;

8. осъжда налагането на санкции и настоятелно призовава те да бъдат отменени; 
отбелязва, че е изчислено, че над 40 000 души са починали от 2017 г. насам като 
пряко следствие от наложените санкции, които ограничават достъпа на Венесуела 
до международните пазари на храни и лекарства; осъжда факта, че тези санкции 
не бяха отменени по време на пандемията от COVID-19, тъй като засягат пряко 
правото на венесуелския народ да получава подходящи здравни грижи;

9. подчертава, че наложените на Венесуела санкции продължават да нанасят много 
сериозни вреди на живота на хората; счита, че тези санкции съответстват на 
определението за колективно наказание на цивилното население, както е описано 
в Женевската и в Хагската международни конвенции, което ги прави незаконни 
съгласно международното право и международните договори;

10. изразява загриженост относно предполагаемите случаи на корупция, засягащи 
Хуан Гуайдо, който е обвинен в лично придобиване на контрол над венесуелски 
активи в чужбина на стойност над 40 милиарда щатски долара; припомня, че това 
беше възможно, тъй като няколко правителства му предоставиха достъп до активи 
и средства, принадлежащи на Боливарска република Венесуела; призовава 
държавите – членки на ЕС, да деблокират всички венесуелски средства, държани 
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в техните банки, и да позволят прехвърлянето им на Боливарска република 
Венесуела; приветства в този смисъл прехвърлянето на венесуелските средства, 
преди блокирани в Централната банка на Испания, към Панамериканската 
здравна организация за справяне с последиците от пандемията от COVID-19 в 
координация с правителството на Венесуела;

11. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на 
Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на 
парламентите и правителствата на държавите членки, на правителството на 
Венесуела и на Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея.


