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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Wenezueli
(2019/2730(RSP))

Parlament Europejski,

– uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie Wenezueli, w szczególności 
rezolucję z dnia 3 maja 2018 r. w sprawie wyborów w Wenezueli1, rezolucję z dnia 5 
lipca 2018 r. w sprawie kryzysu migracyjnego oraz sytuacji humanitarnej w Wenezueli i 
na jej granicach lądowych z Kolumbią i Brazylią2, rezolucję z dnia 25 października 
2018 r. w sprawie sytuacji w Wenezueli3, rezolucję z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie 
sytuacji w Wenezueli4 oraz rezolucję z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie sytuacji 
nadzwyczajnej w Wenezueli5,

– uwzględniając sprawozdanie Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka z dnia 4 
lipca 2019 r. na temat Wenezueli,

– uwzględniając oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel 
Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie Wenezueli z dni 10 
stycznia 2019 r., 26 stycznia 2019 r., 24 lutego 2019 r. oraz 28 marca 2019 r.,

– uwzględniając sprawozdanie Organizacji Państw Amerykańskich z dnia 8 marca 2019 r. 
w sprawie migrantów i uchodźców z Wenezueli,

– uwzględniając IV międzynarodowe posiedzenie techniczne w ramach procesu z Quito, 
które odbyło się w Buenos Aires w dniach 4–5 lipca 2019 r.,

– uwzględniając oświadczenie Grupy z Limy z dnia 30 kwietnia 2019 r.,

– uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że w latach 2018–2019 kryzys polityczny, gospodarczy, 
instytucjonalny, społeczny i wielowymiarowy znacznie się pogłębił; mając na uwadze, 
że coraz większy niedobór leków i żywności, powszechne łamanie praw człowieka, 
hiperinflacja, ucisk polityczny, korupcja i przemoc stanowią zagrożenie dla życia ludzi;

B. mając na uwadze, że w dniach 19–21 czerwca wysoka komisarz ONZ ds. praw 
człowieka Michelle Bachelet odwiedziła ten kraj; mając na uwadze, że wezwała ona 
faktyczny rząd Wenezueli do podjęcia natychmiastowych, konkretnych środków, aby 
położyć kres i zaradzić poważnym udokumentowanym naruszeniom praw człowieka w 
tym kraju;

1 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0199.
2 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0313.
3 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0436.
4 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0061.
5 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0327.
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C. mając na uwadze, że ponad 7 mln osób w Wenezueli potrzebuje pomocy humanitarnej; 
mając na uwadze, że faktyczny rząd Maduro narusza prawo do pożywienia, w tym 
zobowiązanie państwa do zadbania o to, by ludność nie cierpiała głodu; mając na 
uwadze, że według ONZ 3,7 mln Wenezuelczyków jest niedożywionych, co jest 
szczególnie szkodliwe dla dzieci i kobiet w ciąży; mając na uwadze, że niektóre kobiety 
były zmuszane do seksu w zamian za pożywienie i wielokrotnie spotykały się z 
przemocą;

D. mając na uwadze, że stan opieki zdrowotnej w tym kraju jest tragiczny – w szpitalach 
brakuje pracowników, zaopatrzenia, leków i elektryczności, co doprowadziło w okresie 
od listopada 2018 r. do lutego 2019 r. do śmierci co najmniej 1 557 osób; mając na 
uwadze, że w czterech największych miastach w Wenezueli, w tym Caracas, brakuje od 
60 do 100% podstawowych leków; mając na uwadze, że umieralność matek wzrosła, a 
wiele kobiet musiało opuścić kraj, aby urodzić dziecko;

E. mając na uwadze, że ponad 3,4 mln Wenezuelczyków musiało uciec z kraju; mając na 
uwadze, że łączna liczba Wenezuelczyków zmuszonych do migracji przekroczy do 
końca 2019 r. 5 mln, będzie to zatem drugi pod względem skali kryzys migracyjny i 
uchodźczy na świecie;

F. mając na uwadze, że w ciągu minionego półtora roku podczas operacji bezpieczeństwa 
w Wenezueli w egzekucjach pozasądowych śmierć poniosło prawie 7 000 osób; mając 
na uwadze, że do swojej polityki kontroli społecznej władze wykorzystują FAES 
(specjalne jednostki Boliwariańskiej Policji Narodowej) i inne siły bezpieczeństwa; 
mając na uwadze, że rodziny osób zabitych w egzekucjach pozasądowych podczas 
protestów wciąż są pozbawiane prawa do prawdy, sprawiedliwości i zadośćuczynienia;

G. mając na uwadze, że reżim wykorzystuje tortury jako narzędzie systemowe do 
zastraszania i zniechęcania demonstrantów, czym wprowadza atmosferę strachu;

H. mając na uwadze, że 22 posłów, w tym przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego, 
pozbawiono immunitetu parlamentarnego; mając na uwadze, że 2 parlamentarzystów 
jest przetrzymywanych w areszcie, a 16 poszukiwało ochrony w ambasadach, opuściło 
kraj lub ukryło się;

I. mając na uwadze, że ludy tubylcze są narażone na akty przemocy i przestępstwa; mając 
na uwadze, że 63 członków ludów tubylczych zostało arbitralnie zatrzymanych i było 
torturowanych, 7 zmarło, a ponad 23 zostało rannych i musiało udać się do szpitali za 
granicę w celu podjęcia leczenia;

J. mając na uwadze, że 29 czerwca 2019 r. zmarł w areszcie Rafael Acosta Arévalo, 
kapitan marynarki wojennej zatrzymany i torturowany w związku z domniemanym 
zamachem na Nicolása Maduro; mając na uwadze, że faktyczne władze nielegalnie 
przetrzymywały jego zwłoki przez 11 dni przed pogrzebem, gwałcąc podstawowe 
prawa jego rodziny i pragnienie żałoby po zmarłym;

K. mając na uwadze, że 2 lipca Rufo Chacón, 16-letni wenezuelski chłopiec, stracił wzrok 
po tym, jak został postrzelony w twarz przez urzędników państwowych podczas 
protestów przeciwko brakowi benzyny;
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1. ponownie wyraża głębokie zaniepokojenie z powodu stanu wyjątkowego w Wenezueli, 
który poważnie zagraża życiu obywateli tego kraju;

2. potępia ostre represje i przemoc, których skutkiem są zabójstwa i inne ofiary; wyraża 
solidarność z obywatelami Wenezueli, a także przekazuje szczere wyrazy współczucia 
rodzinom i przyjaciołom ofiar;

3. podkreśla bezpośrednią odpowiedzialność Nicolása Maduro oraz sił zbrojnych i służb 
wywiadu działających w imieniu jego bezprawnego reżimu za masowe użycie 
przemocy w celu stłumienia procesu przejścia do demokracji i przywrócenia 
praworządności w Wenezueli;

4. potępia nadużycia ze strony funkcjonariuszy organów ścigania oraz brutalne represje ze 
strony sił bezpieczeństwa; wzywa do ustanowienia – przy wsparciu wspólnoty 
międzynarodowej – bezstronnego i niezależnego mechanizmu krajowego mającego na 
celu zbadanie egzekucji pozasądowych dokonanych w trakcie operacji bezpieczeństwa, 
aby zagwarantować, że sprawcy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności, a także 
wzywa do zadośćuczynienia rodzinom ofiar oraz do ochrony przed zastraszaniem i 
odwetem;

5. potępia naruszenia prawa do pożywienia i opieki medycznej; pilnie wzywa do 
zagwarantowania dostępności żywności, leków i usług opieki zdrowotnej, ze 
szczególnym uwzględnieniem opieki nad matkami i dziećmi;

6. podkreśla potrzebę zaprzestania, publicznego potępienia i ukarania wszelkich aktów 
prześladowania i selektywnych represji ze względów politycznych, a także 
zapobiegania im; wzywa do uwolnienia wszystkich osób bezpodstawnie pozbawionych 
wolności;

7. zwraca uwagę na coraz poważniejszy kryzys migracyjny w całym regionie i pochwala 
wysiłki i solidarność krajów sąsiadujących, w szczególności Kolumbii; zwraca się do 
Komisji o dalszą współpracę z tymi krajami, nie tylko przez dostarczanie pomocy 
humanitarnej, ale również przez zapewnienie większych zasobów i za pośrednictwem 
polityki rozwoju;

8. podkreśla, że bieżący dialog musi opierać się na planie działania przyjętym przez 
Zgromadzenie Narodowe Wenezueli; podkreśla, że wyłącznym celem dialogu musi być 
stworzenie warunków, które umożliwią organizację wolnych, przejrzystych i rzetelnych 
wyborów prezydenckich w oparciu o uzgodniony kalendarz, na zasadach 
sprawiedliwych dla wszystkich stron, zgodnie z zasadą przejrzystości i w obecności 
wiarygodnych międzynarodowych obserwatorów;

9. wzywa Radę do nałożenia dodatkowych sankcji na zagraniczne aktywa nielegalnych 
władz państwowych oraz osób odpowiedzialnych za łamanie praw człowieka i represje; 
jest zdania, że organy UE muszą ograniczyć swobodę przemieszczania się tych osób, 
jak również najbliższych członków ich rodzin, oraz zamrozić ich aktywa i anulować 
wizy;

10. zwraca się do wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw 
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, by koordynowała działania polityczne UE 
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podejmowane w związku z sytuacją w Wenezueli oraz by uzgodniła działania grupy 
kontaktowej z działaniami demokratycznych państw regionu reprezentowanych przez 
Grupę z Limy;

11. w pełni popiera dochodzenia prowadzone przez Międzynarodowy Trybunał Karny 
(MTK) w sprawie licznych zbrodni i aktów represji popełnionych przez reżim 
wenezuelski; wzywa UE, by przyłączyła się do inicjatywy państw-stron MTK, mającej 
na celu zbadanie zbrodni przeciwko ludzkości popełnionych przez faktyczny rząd 
Maduro i pociągnięcie winnych do odpowiedzialności;

12. popiera inicjatywę powołania komisji śledczej przy Radzie Praw Człowieka (UNHRC) 
w celu ustalenia osób odpowiedzialnych za systematyczne naruszenia praw człowieka 
w Wenezueli;

13. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii ds. polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa, prawowitemu tymczasowemu prezydentowi Republiki i 
Zgromadzeniu Narodowemu Boliwariańskiej Republiki Wenezueli, rządom i 
parlamentom Grupy z Limy, Europejsko-Latynoamerykańskiemu Zgromadzeniu 
Parlamentarnemu oraz sekretarzowi generalnemu Organizacji Państw Amerykańskich.


