
Европейски парламент
2019 – 2024

ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ

P9_TA(2021)0019
Последните събития във връзка с Националното събрание на 
Венесуела 
Резолюция на Европейския парламент от 21 януари 2021 г. относно последните 
събития във връзка с Националното събрание на Венесуела (2021/2508(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид предишните си резолюции относно Венесуела, и по-специално 
резолюцията от 31 януари 2019 г. относно положението във Венесуела1, 
резолюцията от 16 януари 2020 г. относно положението във Венесуела след 
незаконното избиране на нов председател и ново Бюро на Националното събрание 
(парламентарен преврат)2 и резолюцията от 10 юли 2020 г. относно 
хуманитарното положение във Венесуела и миграционната и бежанската криза3,

– като взе предвид декларациите на заместник-председателя на Комисията/върховен 
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на 
сигурност (ЗП/ВП) от 6 януари 2021 г. и от 7 декември 2020 г. относно Венесуела 
и относно изборите за Национално събрание, проведени на 6 декември 2020 г., 
както и предходните изявления на говорителя на ЗП/ВП от 4 и 16 юни 2020 г. 
относно последните събития във Венесуела,

– като взе предвид изявленията на Международната контактна група от 8 декември 
2020 г. относно изборите за Национално събрание на Венесуела, проведени на 6 
декември 2020 г., от 16 юни 2020 г., с което се отхвърля като нелегитимно 
назначаването на новия състав на Националния избирателен съвет (CNE) от 
Върховния съд (TSJ), и от 24 юни 2020 г. относно влошаващата се политическа 
криза във Венесуела,

– като взе предвид изявленията на Групата от Лима, и по-конкретно изявлението от 
5 януари 2021 г.,

– като взе предвид изявлението на своята комисия по външни работи от 11 юни 
2020 г. относно атаките срещу Националното събрание на Венесуела,

– като взе предвид изявлението на съпредседателите на своята Група за подкрепа на 
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демокрацията и координация на избори от 2 декември 2020 г. относно 
непризнаването от Европейския парламент на парламентарните избори във 
Венесуела, проведени на 6 декември 2020 г.,

– като взе предвид неотдавнашните изявления на генералния секретар на 
Организацията на американските държави относно положението във Венесуела,

– като взе предвид Решение (ОВППС) 2020/898 на Съвета от 29 юни 2020 г. за 
изменение на Решение (ОВППС) 2017/2074 относно ограничителни мерки с оглед 
на положението във Венесуела1, с което бяха добавени 11 водещи венесуелски 
длъжностни лица в списъка на лицата, спрямо които се прилагат ограничителни 
мерки,

– като взе предвид първия доклад на независимата международна мисия на ООН за 
установяване на фактите относно Боливарска република Венесуела, публикуван 
на 16 септември 2020 г.,

– като взе предвид Международната донорска конференция, организирана на 26 
май 2020 г. с цел изразяване на солидарност с венесуелските бежанци и мигранти 
в Латинска Америка и Карибския басейн,

– като взе предвид Конституцията на Венесуела,

– като взе предвид Римския статут на Международния наказателен съд (МНС),

– като взе предвид доклада на МНС, озаглавен „Дейностите по предварително 
разследване (2020 г.) – Венесуела I“, от 14 декември 2020 г.,

– като взе предвид член 132, параграфи 2 и 4 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че проведените на 6 декември 2020 г. във Венесуела незаконни 
и нелегитимни парламентарни избори бяха организирани, без да бъдат спазени 
минималните международни стандарти за надежден процес, и при провеждането 
им не бяха зачетени политическият плурализъм, демокрацията, прозрачността и 
принципите на правовата държава; като има предвид, че избирателната активност 
беше изключително ниска и следователно е очевидно, че народът на Венесуела 
отхвърля изборите; като има предвид, че демократичните сили във Венесуела се 
договориха единодушно да не участват в този изборен фарс; като има предвид, че 
споразумението беше подписано от 27 политически партии, включително 
четирите най-големи опозиционни партии „Народна воля“, „Справедливостта на 
първо място“, „Демократична дейност“ и „Ново време“; като има предвид, че 
изборите не отговаряха на условията, изисквани от венесуелските закони;

Б. като има предвид, че международната общност, в това число ЕС, 
Международната контактна група, Групата от Лима и Съединените щати, 
отхвърли провеждането на парламентарните избори през 2020 г. поради пълната 
липса на свободни и честни условия и не призна резултатите от този изборен 
процес за легитимни или представителни за волята на народа на Венесуела; като 
има предвид, че тези незаконни избори свиха още повече демократичното 
пространство в страната буквално до минимум и създадоха големи пречки пред 
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разрешаването на политическата криза във Венесуела;

В. като има предвид, че на 26 декември 2020 г. легитимното Национално събрание, 
избрано през 2015 г. и председателствано от Хуан Гуайдо, пристъпи към 
приемането на законодателство с цел удължаване на своя конституционен и 
административен мандат с една година, до провеждането на свободни, честни, 
проверими и демократични избори във Венесуела;

Г. като има предвид, че на 13 юни 2020 г. нелегитимният Върховен съд назначи нови 
членове на Националния избирателен съвет, без никакви законови правомощия за 
това; като има предвид, че съгласно членове 187 и 296 от Конституцията на 
Венесуела тези назначения са единствено от изключителната компетентност на 
Националното събрание – орган, демократично избран от народа на Венесуела; 
като има предвид, че международната общност не е признала никое 
административно или съдебно решение, взето едностранно от тези нелегитимни 
органи; като има предвид, че длъжностните лица, отговорни за тези решения, 
също са включени в списъка на санкционираните от Съвета лица;

Д. като има предвид, че през юли 2020 г. Службата на Върховния комисар по 
правата на човека на ООН, ръководена от Мишел Башле, установи, че „решенията 
на Върховния съд намаляват възможността за създаване на условия за провеждане 
на демократични и надеждни изборни процеси“ и че тези съдебни решения 
„назначават нови ректори в Националния избирателен съвет без консенсуса на 
всички политически сили“;

Е. като има предвид, че на 10 януари 2019 г. Николас Мадуро незаконно узурпира 
президентската власт пред Върховния съд, в нарушение на конституционния ред;

Ж. като има предвид, че на 23 януари 2019 г. законно и демократично избраният 
председател на Националното събрание Хуан Гуайдо положи клетва като 
временен президент на Венесуела в съответствие с член 233 от Конституцията на 
Венесуела;

З. като има предвид, че ЕС и Парламентът многократно призоваваха за 
„възстановяване на демокрацията и принципите на правовата държава във 
Венесуела чрез надежден политически процес“; като има предвид, че Николас 
Мадуро публично отхвърли възможността за незабавно провеждане на свободни и 
честни, прозрачни, приобщаващи и надеждни президентски, парламентарни и 
местни избори, в отговор на исканията на ЗП/ВП, Международната контактна 
група и Парламента;

И. като има предвид, че чрез своята резолюция от 31 януари 2019 г. Парламентът 
призна Хуан Гуайдо за законен временен президент на Боливарска република 
Венесуела, в съответствие с Конституцията на Венесуела;

Й. като има предвид, че 25 от 27-те държави членки са признали Хуан Гуайдо за 
единствен легитимен временен президент на страната до свикването на нови 
свободни, прозрачни и надеждни президентски избори с цел възстановяване на 
демокрацията; като има предвид, че много други демократични държави са 
направили същото;



К. като има предвид, че на 12 ноември 2020 г. Съветът удължи срока на прилагане на 
ограничителните мерки срещу Венесуела до 14 ноември 2021 г.; като има 
предвид, че тези мерки включваха ембарго върху оръжията и върху оборудването 
за вътрешни репресии, както и забрана за пътуване и замразяване на активите на 
36 венесуелски лидери и висши длъжностни лица;

Л. като има предвид, че през 2017 г. Парламентът присъди своята награда „Сахаров“ 
за свобода на мисълта на демократичната опозиция и политическите затворници 
във Венесуела;

М. като има предвид, че COVID-19 допълнително изостри и без това критичното 
положение във Венесуела; като има предвид, че сривът на здравната система, 
хиперинфлацията, сериозният недостиг на храна и лекарства и тежката 
хуманитарна криза принудиха поне около една шеста от населението да напусне 
страната, като до края на 2020 г. са напуснали над пет и половина милиона 
граждани на Венесуела;

Н. като има предвид, че прокуратурата на МНС обяви на 14 декември 2020 г., преди 
предварителния си доклад, след подробна оценка и анализ на наличната 
информация, че има основателни причини да се счита, че гражданските органи, 
членовете на въоръжените сили и лицата, подкрепящи правителството във 
Венесуела, са отговорни за „лишаване от свобода, изтезания, изнасилване и/или 
други форми на сексуално насилие и преследване на група или общност по 
политически причини и може да са извършили много тежки престъпления срещу 
човечеството“; като има предвид, че окончателното решение по този въпрос ще 
бъде взето през първата половина на 2021 г.; като има предвид, че на 16 
септември 2020 г. независимата международна мисия на ООН за установяване на 
фактите относно Венесуела докладва, че правителството и силите за сигурност на 
режима, със знанието на президента Мадуро и някои от неговите министри, са 
извършили престъпления срещу човечеството, включително екзекуции и 
изтезания, като посочва, че венесуелската държава трябва да потърси отговорност 
от лицата, отговорни за извънсъдебните екзекуции, насилственото изчезване, 
произволното задържане и изтезанието на лица, и да предотврати извършването 
на по-нататъшни действия от такова естество;

О. като има предвид, че последният доклад, публикуван от Института CASLA на 14 
януари 2021 г., предоставя доказателства за стратегическото планиране на 
систематичните репресии и продължаващите престъпления срещу човечеството, 
извършвани от режима, и разкрива нови модели на изтезания, увеличаване на 
незаконните центрове за тайно задържане и изтезание на лица, както и намесата 
на други държави в подстрекаването и извършването на тези престъпления; като 
има предвид, че в този доклад се подчертават също така нечовешките условия, 
при които политическите затворници биват държани в подземни килии и биват 
изложени на непрекъснати физически и психически изтезания, което не отговаря 
на минималните стандарти за третиране на лишените от свобода, приети от 
Първия конгрес на ООН относно предотвратяването на престъпността и 
отношението към правонарушителите, проведен в Женева през 1955 г., и 
одобрени от Икономическия и социален съвет с резолюции 663 C (XXIV) от 31 
юли 1957 г. и 2076 (LXII) от 13 май 1977 г.;

П. като има предвид, че политическият затворник от коренното население, от 



етническата група пемон, Салвадор Франко е починал от заболяване във 
венесуелски затвор на 3 януари 2021 г., без да получи медицинска помощ въпреки 
факта, че от ноември 2020 г. е имало съдебно разпореждане за преместването му в 
болница, което е било пренебрегнато;

Р. като има предвид, че от 5 януари 2021 г. режимът засили своите атаки и 
преследване на малкото останали в страната свободни и независими медии, като 
конфискува техните активи и средства, принуждавайки ги незабавно да прекратят 
дейността си;

С. като има предвид, че според новинарски репортажи и информация, предоставена 
от активисти в областта на правата на човека, неотдавна в сблъсък между 
полицията и банди във венесуелската столица Каракас са загинали най-малко 23 
души, като правителството е изправено пред международен контрол и 
разследване за убийства, извършени от силите за сигурност;

1. отново заявява, че докато във Венесуела не се проведат истински свободни, 
надеждни, приобщаващи, прозрачни и напълно демократични избори, той ще 
продължи да счита Националното събрание, избрано през декември 2015 г., 
неговия председател Хуан Гуайдо и неговата делегирана комисия, също 
председателствана от Хуан Гуайдо, за единствен легитимен демократичен 
представителен политически орган във Венесуела, тъй като те бяха последният 
свободен израз на волята на венесуелските граждани в изборен процес; призовава 
Съвета и държавите членки да признаят недвусмислено конституционното 
продължаване на мандата на легитимното Национално събрание на Венесуела, 
избрано през 2015 г., и на законния временен президент на Венесуела Хуан 
Гуайдо;

2. изразява съжаление и отхвърля незаконните и нелегитимни парламентарни 
избори, свързани с фалшифицирания изборен процес, организиран на 6 декември 
2020 г., и отново заявява, че изборният процес не отговаряше на международно 
приетите условия и стандарти, нито на законите на Венесуела, че той не беше 
свободен и честен, нито представляваше волята на народа на Венесуела; не 
признава легитимността, нито законността на сформираното с измама 
Национално събрание, учредено на 5 януари 2021 г. въз основа на тези 
недемократични избори;

3. отново заявява, че единственото устойчиво решение на кризата във Венесуела, 
която има много измерения и оказва въздействие върху целия регион, е да се 
следва политически, мирен и демократичен път напред, с организирането на 
надеждни, приобщаващи, свободни, честни и прозрачни президентски, 
парламентарни, регионални и местни избори, които да бъдат проведени при 
спазване на международните стандарти, с гаранции за осигуряване на еднакви 
условия и безпрепятствено участие на всички политически партии, под обективно 
международно наблюдение;

4. изразява солидарност и пълна подкрепа за народа на Венесуела, който страда от 
последиците от тежка хуманитарна и политическа криза, която в момента се 
утежнява от пандемията от COVID-19; обръща внимание на обезпокояващата 
миграционна криза и нейните отрицателни последици за целия регион и 
приветства усилията и солидарността, демонстрирани от съседните държави;



5. изисква безусловното и незабавно освобождаване на над 350 политически 
затворници, задържани във Венесуела – цифра, удостоверена от 
Наказателноправния форум на Венесуела и Организацията на американските 
държави;

6. отново подчертава задължението да се гарантира в пълна степен зачитането и 
защитата на правата на човека във Венесуела и поема ангажимент да бъде 
особено бдителен по отношение на всякакви репресивни действия, особено срещу 
членове на демократичните сили; осъжда заплахите, отправени от заместник-
председателя на незаконно учреденото Национално събрание Ирис Варела, че ще 
разпореди задържането и наказателното преследване, конфискацията на 
имуществото и отнемането на гражданството на членовете на опозицията и на 
президента Хуан Гуайдо;

7. осъжда последните репресии на режима срещу свободата на изразяване и 
закриването на вестници и медии, които не следват политическите насоки на 
режима на Мадуро;

8. приветства неотдавнашното решение на Съвета от 29 юни 2020 г. за разширяване 
на целевите санкции, които да обхванат още 11 физически лица, което няма да 
навреди на населението на Венесуела, и призовава тези санкции да бъдат 
незабавно засилени и разширени; счита, че органите на ЕС трябва следователно 
да ограничат свободата на движение на лицата от този списък, както и на най-
близките им роднини, и да блокират техните активи и визи; освен това призовава 
за незабавна забрана на търговията и разпространението на „кърваво злато“ от 
Венесуела в ЕС;

9. отново подчертава, че е важно да се продължи тясното сътрудничество с 
международните съюзници, и по-специално с новата администрация на САЩ и 
Групата от Лима, за да се даде нов тласък на мащабните международни 
дипломатически усилия за връщане на демокрацията, принципите на правовата 
държава и благоденствието на народа на Венесуела; призовава ЗП/ВП и Съвета да 
провеждат политика на високо равнище, координирана със САЩ и Групата от 
Лима, с цел да се допринесе за по-всеобхватен стратегически подход към 
международните дипломатически усилия и да се направи задълбочена оценка на 
повторната ескалация на положението във Венесуела;

10. призовава легитимното Национално събрание и неговия председател Хуан Гуайдо 
да гарантират пълна прозрачност при управлението на средствата, за да се 
обезпечи пълна отчетност;

11. припомня, че кризата във Венесуела е най-недостатъчно финансираната в света, и 
призовава международната общност да изпълни финансовите си ангажименти и 
да изплати сумите, заделени за хуманитарната криза във Венесуела, както беше 
договорено на донорската конференция;

12. изцяло подкрепя започването на разследвания от страна на МНС на 
широкомащабните престъпления и репресивни действия, извършени от режима на 
Венесуела; призовава Европейския съюз да подкрепи инициативата на държавите 
– страни по Римския статут на МНС, за започване на разследване на твърденията 
за престъпления срещу човечеството, извършени от режима на Мадуро, за да се 



потърси отговорност от отговорните лица;

13. твърдо подкрепя призива на генералния секретар на ООН за пълно и независимо 
разследване на извършените убийства, в съответствие с вече приетите от 
организацията резолюции;

14. призовава за създаването на контактна група от членове на Европейския 
парламент и от демократично избрани представители на делегираната комисия на 
Националното събрание с цел улесняване на редовните контакти и диалога с 
легитимните демократични сили във Венесуела;

15. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на 
Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител 
на Съюза по въпросите на външните работи и политиката за сигурност, законния 
временен президент на Републиката и председател на Националното събрание на 
Боливарска република Венесуела Хуан Гуайдо, правителствата и парламентите на 
държавите от Групата от Лима, Евро-латиноамериканската парламентарна 
асамблея, генералния секретар на Организацията на американските държави, 
както и на генералния секретар на ООН.


