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

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar il-Venezwela, b'mod 
partikolari dawk tal-31 ta' Jannar 2019 dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela1 u tas-
16 ta' Jannar 2020 dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela wara l-elezzjoni illegali tal-
President il-ġdid u tal-Uffiċċju l-ġdid tal-Assemblea Nazzjonali (kolp ta' stat 
parlamentari)2,

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

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-Grupp ta' Kuntatt Internazzjonali tat-
8 ta' Diċembru 2020 dwar l-elezzjonijiet tal-Assemblea Nazzjonali tal-Venezwela li 
saru fis-6 ta' Diċembru 2020,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-VP/RGħ tas-7 ta' Diċembru 2020 dwar l-
elezzjonijiet għall-Assemblea Nazzjonali tal-Venezwela,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-kopresidenti tal-Grupp tiegħu għas-Sostenn għad-
Demokrazija u Koordinazzjoni tal-Elezzjonijiet tat-2 ta' Diċembru 2020 dwar in-nuqqas 
ta' rikonoxximent tal-Parlament Ewropew tal-elezzjonijiet leġiżlattivi fil-Venezwela fis-
6 ta' Diċembru 2020,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjonijiet reċenti tas-Segretarju Ġenerali tal-Organizzazzjoni 
tal-Istati Amerikani dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjonijiet reċenti tal-Grupp ta' Lima,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjonijiet tal-Grupp ta' Kuntatt Internazzjonali tas-
16 ta' Ġunju 2020 dwar il-kredibbiltà kompromessa tal-organu elettorali tal-Venezwela, 
u tal-24 ta' Ġunju 2020 dwar il-kriżi politika li sejra għall-agħar fil-Venezwela,

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2020/898 tad-29 ta' Ġunju 2020 li 
temenda d-Deċiżjoni (PESK) 2017/2074 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni 
fil-Venezwela3, li żiedet 11-il uffiċjal Venezwelan ewlieni mal-lista tal-individwi 
suġġetti għal miżuri restrittivi,

– wara li kkunsidra l-Konferenza Internazzjonali tad-Donaturi b'solidarjetà mar-rifuġjati u 

1 ĠU C 411, 27.11.2020, p. 185.
2 Testi adottati, P9_TA(2020)0013.
3 ĠU L 205I, 29.6.2020, p. 6.
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l-migranti Venezwelani fl-Amerika Latina u l-Karibew tas-26 ta' Mejju 2020,

– wara li kkunsidra l-Kostituzzjoni Venezwelana,

– wara li kkunsidra l-Istatut ta' Ruma tal-Qorti Kriminali Internazzjonali (QKI),

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

A. billi l-elezzjonijiet leġiżlattivi li saru fis-6 ta' Diċembru 2020 ma ssodisfawx l-istandards 
minimi internazzjonali għal proċess kredibbli u ma rrispettawx il-pluraliżmu politiku, 
id-demokrazija, it-trasparenza jew l-istat tad-dritt; billi l-UE, flimkien ma' 
organizzazzjonijiet reġjonali u ma' pajjiżi demokratiċi oħra, ma rrikonoxxiet la l-
elezzjonijiet u lanqas lill-Assemblea Nazzjonali stabbilita minn dan il-proċess 
illeġittimu; billi forzi oħrajn mill-oppożizzjoni demokratika fil-Venezwela rrifjutaw li 
jipparteċipaw f'din il-farsa elettorali;

B. billi fl-10 ta' Jannar 2019, Nicolás Maduro użurpa b'mod illegali l-poter presidenzjali 
quddiem il-Qorti Suprema tal-Ġustizzja, u b'hekk kiser l-ordni kostituzzjonali;

C. billi r-raba' leġiżlatura tal-Assemblea Nazzjonali tar-Repubblika Bolivarjana tal-
Venezwela bdiet fil-5 ta' Jannar 2016 wara r-rebħa elettorali tal-Mesa de Unidad 
Democrática (Round table tal-Unità Demokratika), li ġiet ikkonfermata fis-
6 ta' Diċembru 2015, u sussegwentement ikkonfermat il-ħatra tal-President interim tal-
Venezwela, Juan Guaidó, fit-23 ta' Jannar 2019; billi dawn l-elezzjonijiet kienu l-uniċi 
leġittimi li saru minn mindu Maduro ħa l-poter b'mod illeġittimu, minkejja l-isforzi mir-
reġim ta' Maduro biex jorganizza elezzjonijiet parlamentari frodulenti u illeġittimi fis-
6 ta' Diċembru 2020;

D. billi fis-26 ta' Diċembru 2020, l-Assemblea Nazzjonali tal-Venezwela ppreseduta minn 
Juan Guaidó approvat ir-riforma parzjali tal-Istatut ta' Tranżizzjoni li jirregola l-
funzjonament tal-parlament, li tistabbilixxi li l-objettivi fundamentali huma li 
jippromwovi internament u internazzjonalment l-organizzazzjoni ta' elezzjonijiet 
presidenzjali u parlamentari ħielsa, ġusti u verifikabbli u li l-Assemblea Nazzjonali 
tiffunzjona permezz tal-kummissjoni delegata sal-5 ta' Jannar 2022 jew sakemm 
jitwettqu elezzjonijiet ħielsa;

E. billi, fl-2017, il-Parlament ta l-Premju Sakharov għal-Libertà tal-Ħsieb tiegħu lill-
oppożizzjoni demokratika u lill-priġunieri politiċi fil-Venezwela;

F. billi l-popolazzjoni Venezwelana qed tiffaċċja kriżi soċjali, ekonomika, tas-saħħa u 
demokratika bla preċedent, u aktar minn ħames miljun ruħ emigraw barra mill-pajjiż, 
fatt li qed jiġi aggravat mill-effetti tal-pandemija tal-COVID-19;

G. billi r-reġim ta' Maduro ċaħad pubblikament il-possibbiltà li jorganizza b'mod urġenti 
elezzjonijiet presidenzjali, leġiżlattivi u lokali ħielsa, ġusti, trasparenti, inklużivi u 
kredibbli bi tweġiba għat-talbiet tal-VP/RGħ, tal-Grupp ta' Kuntatt Internazzjonali u tal-
Parlament;

H. billi fil-31 ta' Jannar 2019, il-Parlament irrikonoxxa lil Juan Guaidó bħala l-President 
interim leġittimu tar-Repubblika Bolivarjana tal-Venezwela skont il-Kostituzzjoni tal-
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Venezwela; billi l-Kunsill ivvota wkoll dwar ir-rikonoxximent ta' Juan Guaidó bħala 
President interim, u 25 mis-27 Stat Membru vvutaw favur;

I. billi ħafna stati demokratiċi rrifjutaw l-Assemblea Nazzjonali illeġittima ta' Maduro li 
ġiet iffurmata wara l-elezzjonijiet mhux demokratiċi tas-6 ta' Diċembru 2020;

J. billi fil-konklużjonijiet dettaljati tal-missjoni investigattiva internazzjonali indipendenti 
mwettqa min-NU fil-15 ta' Settembru 2020 biex tivvaluta s-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-
bniedem fil-Venezwela, ġie rrappurtat li l-gvern u l-forzi tas-sigurtà tar-reġim, bl-
għarfien tal-President Maduro u ta' wħud mill-ministri tiegħu, wettqu delitti kontra l-
umanità, inklużi eżekuzzjonijiet u tortura; billi r-rapport jitlob li l-awturi tad-delitti 
jinżammu responsabbli u li ssir ġustizzja għall-vittmi, u jistieden lil ġurisdizzjonijiet 
oħra, f'konformità mal-liġijiet nazzjonali tagħhom, kif ukoll lill-QKI, biex jikkunsidraw 
li jieħdu azzjoni legali kontra l-individwi responsabbli għal ksur u delitti identifikati 
mill-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti (UNHRC);

K. billi, minkejja ordni tal-qorti għat-trasferiment tiegħu lejn l-isptar, Salvador Franco, 
priġunier politiku u indiġenu mill-grupp etniku Pemón, miet minħabba mard f'ħabs 
Venezwelan fit-3 ta' Jannar 2021, mingħajr ma rċieva l-ebda attenzjoni medika;

L. billi, mill-5 ta' Jannar 2021, ir-reġim intensifika l-attakk u l-persekuzzjoni tiegħu fil-
konfront tal-ftit mezzi tal-midja liberi u indipendenti li fadal fil-pajjiż filwaqt li 
kkonfiska l-assi u l-għodod tagħhom u ġegħelhom jagħlqu;

M. billi, skont rapporti tal-istampa u attivisti tad-drittijiet tal-bniedem, mill-inqas 
23 persuna reċentement inqatlu f'kunflitt bejn il-pulizija u gangs fil-kapitali 
Venezwelana, Caracas, hekk kif il-gvern qed jiffaċċja skrutinju u investigazzjoni 
internazzjonali għall-qtil imwettaq mill-forzi tas-sigurtà tal-pajjiż;

N. billi n-nuqqas ta' mekkaniżmi ta' "effikaċja permezz ta' pressjoni" użati fil-livell 
internazzjonali kontra reġimi ta' natura illeġittima u kriminali ġie kkonfermat ukoll fir-
rapport investigattiv tan-NU; billi dan in-nuqqas ta' effikaċja ffavorixxa l-
approfondiment tal-instabbiltà politika u soċjali u l-erożjoni tal-leġittimità fl-
istituzzjonijiet tal-gvern, li jiffavorixxi l-istabbiliment ta' reġim awtoritarju u 
antidemokratiku fis-setturi soċjali kollha, inklużi forzi magħrufa bħala opponenti tar-
reġim; billi din l-erożjoni, maż-żmien, wasslet għall-istat attwali tal-awtoritarjaniżmu 
eġemoniku u tal-anomalija soċjali fil-Venezwela, li naqqas b'mod konsiderevoli l-
ispazju għal alternattiva demokratika reali;

1. Itenni li sakemm isiru elezzjonijiet verament ħielsa, kredibbli, inklużivi, trasparenti u 
kompletament demokratiċi fil-Venezwela, huwa se jkompli jikkunsidra l-Assemblea 
Nazzjonali eletta f'Diċembru 2015 u l-President tagħha Juan Guaidó bħala l-uniku korp 
politiku demokratiku u rappreżentattiv leġittimu fil-Venezwela; jitlob lill-Kunsill u lill-
Istati Membri jirrikonoxxu b'mod inekwivoku l-Assemblea Nazzjonali eletta fl-2015 u 
l-President tagħha Juan Guaidó, bħala l-uniku korp leġittimu li jirrappreżenta lid-
demokratiċi Venezwelani;

2. Jiddikjara li se jinjora kwalunkwe konsegwenza politika tal-proċess frodulenti li seħħ 
fis-6 ta' Diċembru 2020 minħabba n-nuqqas ta' leġittimità demokratika tiegħu u l-
parteċipazzjoni elettorali baxxa taċ-ċittadini Venezwelani, u mhu se jirrikonoxxi l-ebda 
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deċiżjoni oħra li ġejja minn dan il-proċess falz, fosthom il-formazzjoni illegali, 
illeġittima u mhux demokratika ta' korp leġiżlattiv ġdid;

3. Jappoġġja bis-sħiħ l-investigazzjonijiet tal-QKI dwar id-delitti u l-atti ta' repressjoni 
mifruxa mwettqa mir-reġim Venezwelan; jitlob lill-Unjoni Ewropea tappoġġja l-
inizjattiva tal-Istati Partijiet tal-QKI biex jiftħu investigazzjoni dwar l-allegati delitti 
kontra l-umanità mwettqa mir-reġim ta' Maduro sabiex dawk responsabbli jagħtu kont 
ta' għemilhom;

4. Jistieden lill-President interim Juan Guaidó u lill-Assemblea Nazzjonali tiegħu jiżguraw 
trasparenza sħiħa kemm fil-ġestjoni tal-fondi tagħhom kif ukoll fil-politika tagħhom ta' 
kuntatt ma' membri tar-reġim illeġittimu, li ġie akkużat b'delitti tal-akbar gravità min-
NU;

5. Huwa mħasseb ħafna dwar is-sħubija attwali tal-Venezwela fil-UNHRC;

6. Jistieden lill-President tal-Kunsill Ewropew, lill-VP/RGħ, lill-Kummissjoni u lid-
delegazzjonijiet tal-UE biex minnufih jappellaw lin-NU, f'isem l-Istati Membri, biex 
jirrevokaw minnufih is-sħubija mal-UNHRC tar-reġimi awtoritarji tal-Venezwela, 
Kuba, iċ-Ċina u r-Russja; iqis, fid-dawl tal-abbużi rrappurtati u l-ksur tad-drittijiet tal-
bniedem minn dawk elenkati, li s-sempliċi parteċipazzjoni tagħhom fil-UNHRC mhijiex 
biss illeġittima, iżda wkoll timmina l-prinċipji u l-valuri fundamentali tan-NU;

7. Jistieden lill-President tal-Kunsill Ewropew, lill-VP/RGħ, lill-Kummissjoni u lid-
delegazzjonijiet tal-UE, fl-Assemblea Ġenerali tan-NU li jmiss, biex jipproponu rieżami 
tas-sistema ta' votazzjoni tan-NU, li, għall-kuntrarju tal-objettiv oriġinali tal-1945 li 
jinżammu l-paċi u s-sigurtà internazzjonali, tippermetti u taċċetta l-inklużjoni u l-
kapaċità tat-teħid ta' deċiżjonijiet ta' pajjiżi kklassifikati mill-organizzazzjoni nnifisha 
bħala dawk li jiksru d-drittijiet tal-bniedem b'mod sistematiku, kif ukoll l-awturi ta' 
delitti kontra l-umanità;

8. Jappoġġja bil-qawwa t-talba tas-Segretarju Ġenerali tan-NU li ssir investigazzjoni 
indipendenti u sħiħa dwar il-każijiet ta' qtil li twettqu, f'konformità mar-riżoluzzjonijiet 
tiegħu adottati preċedentement;

9. Jikkundanna l-mewt tal-priġunier politiku u l-mexxej indiġenu tal-grupp etniku Pemón, 
Salvador Franco, fil-kustodja tal-pulizija u mingħajr attenzjoni medika u bħala riżultat 
ta' malnutrizzjoni u mard relatat mal-post mhux sanitarju fejn kien miżmum;

10. Jitlob il-ħelsien immedjat u mingħajr kundizzjonijiet ta' aktar minn 350 priġunier 
politiku miżmuma fil-Venezwela, ċifra ċċertifikata minn Foro Penal Venezolano u l-
Organizzazzjoni tal-Istati Amerikani;

11. Itenni l-importanza tal-kooperazzjoni mill-qrib kontinwa mal-amministrazzjoni l-ġdida 
tal-Istati Uniti, sabiex tingħata spinta ġdida lill-isforz diplomatiku internazzjonali 
estensiv biex jerġgħu jinġiebu d-demokrazija, l-istat tad-dritt u l-prosperità għall-poplu 
tal-Venezwela; jappella wkoll għal konsultazzjonijiet ta' livell għoli bejn l-UE u l-Istati 
Uniti li jimmiraw lejn approċċ strateġiku aktar komprensiv għall-isforzi diplomatiċi 
internazzjonali, u għal valutazzjoni bir-reqqa tas-sitwazzjoni li qed terġa' tmur għall-
agħar fil-Venezwela;
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12. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni, lill-VP/RGħ, lill-President interim leġittimu tar-Repubblika u tal-
Assemblea Nazzjonali tar-Repubblika Bolivarjana tal-Venezwela, Juan Guaidó, 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.


