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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Wenezueli 

(2016/2699(RSP)) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie sytuacji w Wenezueli, w 

szczególności rezolucję z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie sytuacji w Wenezueli1, 

rezolucję z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie prześladowań demokratycznej opozycji w 

Wenezueli2 oraz rezolucję z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie sytuacji w Wenezueli3, 

– uwzględniając oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel 

Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa z dnia 10 maja 2016 r. w 

sprawie sytuacji w Wenezueli, 

– uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka z 1948 r., 

– uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych, którego 

Wenezuela jest stroną, 

– uwzględniając pismo sekretarza generalnego Organizacji Państw Amerykańskich z dnia 

18 maja 2016 r., 

– uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu, 

A. mając na uwadze, że zarówno rząd, jak i Sąd Najwyższy w Wenezueli utrudniają 

wykonywanie uprawnień ustawodawczych Zgromadzeniu Narodowemu powołanemu w 

grudniu 2015 r., w którym większość stanowi demokratyczna opozycji, zagrażając w 

ten sposób równowadze sił, jaka powinna istnieć w praworządnym państwie; 

B. mając na uwadze, że decyzje, takie jak decyzja o wydaniu i potwierdzeniu dekretu w 

sprawie ogłoszenia stanu nadzwyczajnego w gospodarce, o pozbawieniu Zgromadzenia 

Narodowego uprawnień do nadzoru politycznego, o odmowie uznania uprawnień do 

odwołania mianowań sędziów Sądu Najwyższego, przyznanych Zgromadzeniu 

Narodowemu w konstytucji, o ogłoszeniu niekonstytucyjności reformy ustawy o Banku 

Centralnym Wenezueli, o zawieszeniu stosowania przepisów dotyczących zasad debat 

prowadzonych w Zgromadzeniu Narodowym zostały podjęte z naruszeniem uprawnień 

ustawodawczych Zgromadzenia Narodowego i bez najmniejszego poszanowania dla 

równowagi sił, która jest zasadniczym elementem praworządnego państwa; 

C. mając na uwadze, że w dniu 29 marca 2016 r. Zgromadzenie Narodowe przyjęło ustawę 

o amnestii i pojednaniu narodowym, aby uwolnić więźniów politycznych, którzy w 

większości zostali osadzeni bez procesu sądowego i wyroku skazującego, oraz mając na 

uwadze, że w dniu 11 kwietnia 2016 r. Sąd Najwyższy ogłosił, że ustawa ta jest 

niekonstytucyjna; 

                                                 
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0176. 
2 Teksty przyjęte, P8_TA(2014)0106. 
3 Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0080. 
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D. mając na uwadze, że rząd Wenezueli sprawuje całkowitą kontrolę nad sądownictwem i 

komisją wyborczą w państwie, naruszając jawnie zasadę niezależności i rozdziału 

władz, która charakteryzuje demokratyczne praworządne państwa; 

E. mając na uwadze, że demokratyczna opozycja wszczęła uznaną w konstytucji 

procedurę, który pozwala usunąć ze stanowiska urzędników państwowych po 

wypełnieniu przez nich 50 % kadencji, oraz że zebrała i przekazała krajowej radzie 

wyborczej 1,8 mln podpisów, czyli znacznie więcej niż 198 000 wymaganych do tego, 

aby uznać procedurę za zgodną z konstytucją; 

F. mając na uwadze, że Luis Almagro, sekretarz generalny Organizacji Państw 

Amerykańskich, wezwał prezydenta Wenezueli do zaprzestania podważania 

działalności opozycyjnego parlamentu, uwolnienia osób więzionych za swoje poglądy 

oraz umożliwienia przeprowadzenia w tym roku referendum w sprawie odwołania 

prezydenta; 

G. mając na uwadze, że konflikty polityczne toczą się na tle rosnącej niepewności 

ekonomicznej odczuwanej przez wielu obywateli Wenezueli, którym doskwierają takie 

problemy jak brak podstawowych artykułów spożywczych i lekarstw, źle funkcjonujące 

szpitale, niedobory wody i energii, olbrzymia korupcja oraz galopująca inflacja, a także 

narastająca agresja (polityczna); 

1. wyraża głębokie zaniepokojenie poważnym pogorszeniem się sytuacji społeczno-

gospodarczej, a także sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Wenezueli; 

2. stanowczo potępia wykorzystywanie władz państwowych, a zwłaszcza władzy 

sądowniczej i Krajowej Rady Wyborczej, do przeinaczania i ignorowania przepisów 

przyjętych zgodnie z prawem przez parlament Wenezueli, tj. Zgromadzenie Narodowe, 

lekceważąc w ten sposób wolę obywateli Wenezueli wyrażoną w wyborach 

przeprowadzonych w dniu 6 grudnia 2015 r.; 

3. wzywa rząd Wenezueli do poszanowania praworządności, praw człowieka, w tym 

prawa do pokojowych demonstracji, oraz zasady rozdziału władz, które charakteryzują 

demokracje; 

4. wzywa rząd Wenezueli do natychmiastowego uwolnienia wszystkich więźniów 

politycznych; 

5. wzywa rząd i władze publiczne Wenezueli do przestrzegania konstytucji, w tym 

prawnych i uznanych mechanizmów i procedur dotyczących uruchomienia procesu, o 

którym mowa w konstytucji Wenezueli, w celu odsunięcia prezydenta od władzy przed 

końcem 2016 r.; 

6. wzywa wszystkie zainteresowane strony do poprawy obecnej krytycznej sytuacji w 

Wenezueli w drodze konstytucyjnego, pokojowego i demokratycznego rozwiązania 

opartego na dialogu; 

7. wzywa wiceprzewodniczącą Komisji/wysoką przedstawiciel do współpracy z krajami 

Ameryki Łacińskiej oraz regionalnymi i międzynarodowymi organizacjami w celu 

dopilnowania wdrożenia w Wenezueli mechanizmów dialogu i pojednania narodowego 
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oraz mediacji z myślą o wsparciu pokojowego, demokratycznego i konstytucyjnego 

rozwiązania kryzysu, w jakim pogrążone jest obecnie to państwo; 

8. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 

Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii ds. polityki 

zagranicznej i bezpieczeństwa, rządowi i Zgromadzeniu Narodowemu Boliwariańskiej 

Republiki Wenezueli, Europejsko-Latynoamerykańskiemu Zgromadzeniu 

Parlamentarnemu oraz sekretarzowi generalnemu Organizacji Państw Amerykańskich. 


