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B9-0060/2021

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-aħħar żviluppi fl-Assemblea Nazzjonali tal-
Venezwela
(2021/2508(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Kostituzzjoni tar-Repubblika Bolivarjana tal-Venezwela,

– wara li kkunsidra l-prinċipju ta' nonintervent stabbilit fil-Karta tan-NU,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tas-6 ta' Jannar 2021 tal-Viċi President tal-
Kummissjoni / ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika 
ta' Sigurtà (VP/RGħ) f'isem l-Unjoni Ewropea dwar il-Venezwela,

– wara li kkunsidra r-rapport ippreżentat mill-Kumitat għall-Osservaturi Internazzjonali 
fis-7 ta' Diċembru 2020,

– wara li kkunsidra r-rapporti finali dwar l-elezzjoni parlamentari mill-NGO Sures għall-
istudju u d-difiża tad-drittijiet tal-bniedem fil-Venezwela u mill-Kunsill Dinji għall-
Paċi,

– wara li kkunsidra l-istudju taċ-Ċentru għar-Riċerka Ekonomika u ta' Politika ta' 
April 2019, intitolat "Economic Sanctions as Collective Punishment: The Case of 
Venezuela" (Is-Sanzjonijiet Ekonomiċi bħala Pieni Kollettivi: Il-Każ tal-Venezwela),

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjonijiet tar-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar l-impatt 
negattiv tal-miżuri unilaterali ta' koerċizzjoni fuq it-tgawdija tad-drittijiet tal-bniedem 
fuq il-konsegwenzi ta' dawn il-miżuri fil-Venezwela,

– wara li kkunsidra l-investigazzjoni li għaddejja fil-Qorti Kriminali Internazzjonali 
(QKI) dwar l-allegati delitti kontra l-umanità mwettqa mill-Istati Uniti permezz tal-
politika ta’ sanzjonijiet tagħha kontra r-Repubblika Bolivarjana tal-Venezwela,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 1 tal-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi 
u l-Artikolu 1 tal-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ekonomiċi, Soċjali u Kulturali, 
li t-tnejn li huma jiddikjaraw li "l-popli kollha għandhom id-dritt ta' 
awtodeterminazzjoni" u li "bis-saħħa ta' dak id-dritt, jiddeterminaw liberament l-istatus 
politiku tagħhom u jaħdmu liberament għall-iżvilupp ekonomiku, soċjali u kulturali 
tagħhom",

– wara li kkunsidra l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi l-elezzjonijiet parlamentari saru fil-Venezwela fis-6 ta' Diċembru 2020; billi fil-
proċess elettorali pparteċipaw 107 organizzazzjoni politika differenti, fosthom 30 partit 
politiku nazzjonali u 53 partit politiku reġjonali, u sitt organizzazzjonijiet indiġeni 
nazzjonali u 16-il organizzazzjoni indiġena reġjonali;

B. billi parti mill-oppożizzjoni ddeċidiet li tibbojkottja l-elezzjonijiet; billi partiti oħra tal-
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oppożizzjoni bħal Acción Democrática, Esperanza por el Cambio, u Copei fil-fatt 
ipparteċipaw f'dawn l-elezzjonijiet u kisbu rappreżentanza; billi saru negozjati bejn il-
Gvern u l-oppożizzjoni qabel l-elezzjoni sabiex tiġi garantita l-parteċipazzjoni tagħhom 
u li dawn in-negozjati waslu għall-ħelsien ta' aktar minn 110 priġunieri;

C. billi l-Kunsill Elettorali Nazzjonali Venezwelan iċċertifika r-riżultati tal-elezzjoni fis-
7 ta' Diċembru 2020; billi ż-żewġ koalizzjonijiet bl-ogħla għadd ta' voti kienu l-Gran 
Polo Patriótico Simón Bolívar b'4 321 975 vot (69,3 %), u l-Alianza Democrática 
b'1 169 872 vot (18,8 %); billi l-koalizzjonijiet ta' Alianza Venezuela Unida u 
Alternativa Popular Revolucionaria kisbu wkoll rappreżentanza;

D. billi fil-5 ta' Jannar 2021, l-Assemblea Nazzjonali ċċelebrat is-sessjoni kostituttiva 
tagħha għall-perjodu 2021-2026; billi Jorge Rodríguez ġie elett President tal-Assemblea 
Nazzjonali, Iris Varela ġiet eletta l-Ewwel Viċi President, Didalco Bolívar ġie elett it-
Tieni Viċi President, Rosalba Gil Pacheco ġiet eletta Segretarju u Inti Inojosa ġiet eletta 
Sottosegretarju;

E. billi s-sitwazzjoni ekonomika u soċjali interna fil-Venezwela iddeterjorat enormement 
b'konsegwenza tas-sanzjonijiet ekonomiċi u finanzjarji dejjem akbar mill-Istati Uniti u 
mill-UE, liema sanzjonijiet wasslu għal iperinflazzjoni, nuqqasijiet fil-provvista, faqar 
dejjem akbar u għal skarsezza ta' mediċini u ta' tagħmir mediku;

F. billi d-Dipartiment tal-Istat tal-Istati Uniti kompla jhedded lill-Venezwela b'aktar 
sanzjonijiet li jkollhom impatt ulterjuri fuq is-sitwazzjoni tal-popolazzjoni 
Venezwelana;

G. billi miżuri unilaterali ta' koerċizzjoni jmorru kontra l-liġi internazzjonali stabbilita; billi 
n-NU, u b'mod partikolari r-Rapporteur Speċjali dwar l-impatt negattiv tal-miżuri 
unilaterali ta' koerċizzjoni fuq it-tgawdija tad-drittijiet tal-bniedem, ripetutament 
enfasizzaw dan il-punt; billi s-sanzjonijiet jikkawżaw tfixkil għal kwalunkwe stat u, 
meta jagħmlu ħsara lill-ekonomija, jista' jkollhom impatt devastanti fuq iċ-ċittadini ta' 
pajjiżi li qed jiżviluppaw;

H. billi l-Kummissarju Għoli tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem iddikjara li s-sanzjonijiet 
imposti fuq il-Venezwela jirriżultaw fit-tiċħid tad-drittijiet fundamentali tal-bniedem, 
inklużi d-drittijiet ekonomiċi tagħhom u d-drittijiet għall-ikel u s-saħħa, u appella għal 
djalogu politika biex jingħelbu l-isfidi attwali tal-Venezwela;

1. Jieħu nota tar-riżultati tal-elezzjoni parlamentari Venezwelana u tal-Assemblea 
Nazzjonali li għadha kif ġiet kostitwita;

2. Jilqa' s-sejħa għal djalogu bejn il-partiti li jappoġġjaw il-gvern u l-partiti tal-
oppożizzjoni, li saret mill-President tal-Assemblea Nazzjonali Jorge Rodríguez matul 
is-sessjoni kostituttiva; jilqa' l-ħolqien ta' Kumitat għad-Djalogu, ir-Rikonċiljazzjoni u l-
Paċi fl-Assemblea Nazzjonali biex jippromwovi dan id-djalogu;

3. Jilqa' n-negozjati bejn il-partiti li jappoġġjaw il-gvern u l-partiti tal-oppożizzjoni dwar 
id-distribuzzjoni tar-rwoli istituzzjonali fl-Assemblea Nazzjonali li għadha kif ġiet 
eletta; jieħu nota tal-elezzjoni tal-mexxej tal-oppożizzjoni Timoteo Zambrano bħala 
President tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin;
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4. Ifakkar li djalogu inklużiv bejn il-forzi politiċi Venezwelani fi ħdan il-qafas 
kostituzzjonali tal-Venezwela huwa l-uniku mod kif jistgħu jiġu solvuti l-problemi 
politiċi tal-pajjiż; jistieden lill-VP/RGħ iżomm u jżid id-djalogu mal-awtoritajiet u l-
atturi politiċi Venezwelani sabiex jikkontribwixxi għal dan id-djalogu;

5. Jappoġġja l-isforzi tal-forzi demokratiċi, tal-Gvern Venezwelan, tal-oppożizzjoni 
demokratika u tal-poplu Venezwelan biex huma stess isibu soluzzjonijiet għall-isfidi 
politiċi u ekonomiċi proprji tagħhom u jippromwovu t-tisħiħ tad-djalogu nazzjonali fil-
Venezwela;

6. Jilqa' l-passi pożittivi meħuda mill-VP/RGħ Josep Borrell lejn ir-rikonoxximent tar-
realtà istituzzjonali tar-Repubblika Bolivarjana tal-Venezwela; jitlob rikonoxximent 
sħiħ tal-Assemblea Nazzjonali u tal-istituzzjonijiet l-oħra tar-Repubblika Bolivarjana 
tal-Venezwela sabiex jerġgħu jiġu stabbiliti relazzjonijiet normalizzati u ta' benefiċċju 
reċiproku bejn l-Unjoni Ewropea u l-Venezwela;

7. Ifakkar li l-isfidi komuni bħall-ġlieda kontra l-pandemija tal-COVID-19 u l-kisba tal-
Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli jistgħu jiġu ffaċċjati biss permezz ta' kooperazzjoni 
reċiproka u b'rikonoxximent istituzzjonali;

8. Jikkundanna l-impożizzjoni ta' sanzjonijiet u jitlob b'urġenza li jitneħħew; jinnota li 
huwa stmat li aktar minn 40 000 ruħ mietu mill-2017 'l hawn bħala konsegwenza diretta 
tas-sanzjonijiet imposti, li llimitaw l-aċċess tal-Venezwela għas-swieq internazzjonali 
tal-ikel u tal-mediċina; jikkundanna l-fatt li dawn is-sanzjonijiet ma tneħħewx matul il-
pandemija tal-COVID-19, peress li jaffettwaw direttament id-dritt tal-poplu 
Venezwelan li jirċievi kura tas-saħħa adegwata;

9. Jenfasizza li s-sanzjonijiet imposti fuq il-Venezwela għadhom jikkawżaw dannu gravi 
ħafna fuq il-ħajja tal-bniedem; huwa tal-fehma li dawn is-sanzjonijiet jaqgħu taħt id-
definizzjoni ta' kastig kollettiv tal-popolazzjoni ċivili, kif deskritta sew fil-konvenzjoni 
internazzjonali ta' Ġinevra u sew f'dik ta' The Hague, fatt li jagħmilhom illegali skont il-
liġi u t-trattati internazzjonali;

10. Jesprimi tħassib dwar l-allegati każijiet ta' korruzzjoni li jaffettwaw lil Juan Guaidó, li 
huwa akkużat li personalment ħa l-kontroll tal-assi Venezwelani barra mill-pajjiż 
b'valur ta' aktar minn USD 40 biljun; ifakkar li dan kien possibbli minħabba li diversi 
gvernijiet tawh aċċess għal assi u fondi li jappartjenu lir-Repubblika Bolivarjana tal-
Venezwela; jistieden lill-Istati Membri tal-UE jiżblokkaw il-fondi Venezwelani kollha 
miżmuma fil-banek tagħhom u jippermettu t-trasferiment tagħhom lir-Repubblika 
Bolivarjana tal-Venezwela; jilqa', f'dan is-sens, it-trasferiment ta' fondi Venezwelani li 
qabel kienu mblukkati fil-Bank ta' Spanja lill-Organizzazzjoni Pan-Amerikana tas-
Saħħa biex jiġu indirizzati l-konsegwenzi tal-pandemija tal-COVID-19 f'koordinazzjoni 
mal-Gvern Venezwelan;

11. 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-parlamenti u lill-gvernijiet tal-Istati 
Membri, lill-Gvern tal-Venezwela u lill-Assemblea Parlamentari Ewro-Latino-
Amerikana.
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