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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 z 8 
lutego 2018 r. w sprawie sytuacji w Wenezueli1, z 3 maja 2018 r. w sprawie wyborów w 
Wenezueli2, z 5 lipca 2018 r. w sprawie kryzysu migracyjnego oraz sytuacji 
humanitarnej w Wenezueli i na jej granicach lądowych z Kolumbią i Brazylią3, z 25 
października 2018 r. w sprawie sytuacji w Wenezueli4, z 31 stycznia 2019 r. w sprawie 
sytuacji w Wenezueli5 oraz z 28 marca 2019 r. w sprawie sytuacji nadzwyczajnej w 
Wenezueli6,

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

– uwzględniając oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel 
Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie Wenezueli z 10 
stycznia 2019 r., 26 stycznia 2019 r., 24 lutego 2019 r., 28 marca 2019 r., 30 kwietnia 
2019 r. oraz 18 czerwca 2019 r.,

– uwzględniając sprawozdanie Organizacji Państw Amerykańskich z 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 4 i 5 lipca 2019 r.,

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

– uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka z 1948 r.,

– uwzględniając Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK),

– uwzględniając konstytucję Wenezueli, w szczególności jej art. 233,

– uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że wybory prezydenckie, które odbyły się 20 maja 2018 r., 
przeprowadzono bez poszanowania minimalnych międzynarodowych standardów 
wiarygodnego procesu wyborczego; mając na uwadze, że UE wraz z innymi 
organizacjami regionalnymi i demokratycznymi państwami nie uznała ani tych 

1 Dz.U. C 463 z 21.12.2018, s. 61.
2 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0199.
3 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0313.
4 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0436.
5 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0061.
6 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0327.



RE\1186151PL.docx 3/6 PE637.776v01-00

PL

wyborów, ani władz powołanych w wyniku tego bezprawnego procesu;

B. mając na uwadze, że 10 stycznia 2019 r. Nicolás Maduro bezprawnie i z pogwałceniem 
porządku konstytucyjnego przejął władzę prezydencką przed Sądem Najwyższym; 
mając na uwadze, że 23 stycznia 2019 r. legalnie i demokratycznie wybrany 
przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Juan Guaidó został zaprzysiężony na 
tymczasowego prezydenta Wenezueli zgodnie z art. 233 konstytucji tego kraju;

C. mając na uwadze, że od czasu wyboru Nicolása Maduro w 2013 r. sytuacja w zakresie 
praw człowieka, praworządności i demokracji w Wenezueli poważnie się pogorszyła; 
mając na uwadze, że w latach 2018–2019 znacznie pogłębił się kryzys polityczny, 
gospodarczy, instytucjonalny i społeczny oraz wielowymiarowy kryzys humanitarny w 
Wenezueli; 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 i zmuszają ich do ucieczki z kraju;

D. mając na uwadze, że w dniach 19–21 czerwca 2019 r. kraj ten odwiedziła wysoka 
komisarz ONZ ds. praw człowieka Michelle Bachelet; 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 kraju;

E. mając na uwadze, że ponad 7 mln osób w Wenezueli potrzebuje pomocy humanitarnej; 
mając na uwadze, że reżim Maduro nie podjął jakiejkolwiek poważnej próby 
rozwiązania zatrważającego, powszechnego kryzysu humanitarnego, zaniedbując tym 
samym obowiązek ochrony własnych obywateli i troski o nich; mając na uwadze, że 
reżim narusza prawo do pożywienia, w tym obowiązek zadbania przez państwo, by 
ludność nie cierpiała głodu; mając na uwadze, że według ONZ 3,7 mln 
Wenezuelczyków jest niedożywionych, w szczególności dzieci i kobiety w ciąży;

F. mając na uwadze, że system opieki zdrowotnej w Wenezueli znajduje się na skraju 
zapaści – 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; 
mając na uwadze, że z powodu tragicznego stanu systemu opieki zdrowotnej ponownie 
pojawiły się i rozprzestrzeniły w Wenezueli choroby wcześniej zwalczone, takie jak 
malaria, choroba Chagasa, denga, choroba wywołana wirusem zika, gorączka 
chikungunya i inne; mając na uwadze, że te nasilające się epidemie mogą 
rozprzestrzenić się poza granice Wenezueli i spowodować zagrożenie dla zdrowia 
publicznego w skali regionalnej;

G. mając na uwadze, że – jak się obecnie uważa – w ciągu ostatnich czterech lat około 4 
mln osób opuściły kraj w związku z poważnymi niedoborami żywności, leków i 
podstawowych usług, nasilającą się przemocą i przestępczością oraz represjami ze 
strony reżimu; mając na uwadze, że migracja ta wywiera szczególną presję na kraje 
sąsiadujące, ale również – w coraz większej mierze – na Unię Europejską i terytoria 
europejskie w regionie Karaibów; mając na uwadze, że łączna liczba Wenezuelczyków 
zmuszonych do migracji przekroczy do końca 2019 r. 5 mln, będzie to zatem drugi pod 
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względem skali kryzys migracyjny i uchodźczy na świecie;

H. mając na uwadze, że 22 parlamentarzystów, 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 w ciągu minionego półtora roku podczas operacji w zakresie 
bezpieczeństwa w Wenezueli śmierć poniosło prawie 7 000 osób; mając na uwadze, że 
według ustaleń zawartych w sprawozdaniu Rady Praw Człowieka ONZ (UNHRC) z 4 
lipca 2019 r. władze wykorzystują FAES (oddziały specjalne Boliwariańskiej Policji 
Narodowej) i inne siły bezpieczeństwa do prowadzenia polityki wzbudzania strachu 
wśród ludności i utrzymania kontroli społecznej; mając na uwadze, że rodziny osób 
zabitych podczas protestów nadal pozbawione są możliwości korzystania z prawa do 
poznania prawdy, dochodzenia sprawiedliwości i zadośćuczynienia;

J. mając na uwadze, że reżim wykorzystuje tortury jako narzędzie systemowe do 
zastraszania i karania demonstrantów, czym wprowadza atmosferę strachu; mając na 
uwadze, że w sprawozdaniu UNHRC stwierdzono, iż służby bezpieczeństwa i wywiadu, 
w szczególności SEBIN (Boliwariańskie Narodowe Służby Wywiadowcze) i DGCIM 
(dyrekcja generalna kontrwywiadu wojskowego), regularnie stosują takie praktyki; 
mając na uwadze, że więźniowie polityczni w Wenezueli, w szczególności ci 
przetrzymywani przez DGCIM, są w tym właśnie momencie poddawani torturom i 
przetrzymywani w izolacji, bez możliwości kontaktu z prawnikami i członkami rodzin, 
którzy obawiają się o ich życie i integralność cielesną;

K. mając na uwadze, że 29 czerwca 2019 r. zmarł w areszcie Rafael Acosta Arévalo, 
kapitan marynarki wojennej zatrzymany i torturowany w związku z zarzutem zamachu 
na Nicolása Maduro; mając na uwadze, że w ujawnionym raporcie z autopsji 
zasugerowano, iż został on pobity i śmiertelnie porażony prądem; mając na uwadze, że 
ciało kapitana Acosty zostało pochowane przez urzędników rządowych bez zgody jego 
rodziny;

L. mając na uwadze, że 2 lipca 2019 r. Rufo Chacón, 16-letni wenezuelski chłopiec, stracił 
wzrok po tym, jak został postrzelony w twarz przez funkcjonariuszy rządowych 
podczas protestów przeciwko brakowi benzyny;

M. mając na uwadze, że na światowym szczycie ONZ, który odbył się we wrześniu 2005 r., 
wszystkie państwa członkowskie oficjalnie uznały odpowiedzialność każdego państwa 
za ochronę swojej ludności przed zbrodniami przeciwko ludzkości; mając na uwadze, 
że państwa członkowskie uzgodniły również, iż w przypadku gdy dane państwo nie 
wypełnia tego obowiązku, społeczność międzynarodowa zobowiązana jest pomóc 
chronić ludność zagrożoną tymi zbrodniami;

1. ponownie wyraża pełne poparcie dla prawowitego tymczasowego prezydenta Juana 
Guaidó zaprzysiężonego zgodnie z art. 233 konstytucji Wenezueli; ponownie wyraża 
pełne poparcie dla Zgromadzenia Narodowego, które jest obecnie jedynym 
prawomocnie wybranym i demokratycznym organem władzy w Wenezueli i którego 
uprawnienia – w tym prerogatywy i bezpieczeństwo jego członków – należy przywrócić 
i respektować; wzywa wszystkie państwa członkowskie UE do uznania Juana Guaidó za 
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prawowitego tymczasowego prezydenta Wenezueli;

2. ponownie wyraża głębokie zaniepokojenie ostrym kryzysem politycznym, 
gospodarczym i humanitarnym, który poważnie zagraża życiu Wenezuelczyków i 
którego skutki są już odczuwalne w regionie;

3. zdecydowanie potępia surowe represje i przemoc wobec ludności cywilnej i opozycji 
demokratycznej, których dopuszczają się organy porządku publicznego i 
bezpieczeństwa, i w wyniku których dochodzi do arbitralnych zatrzymań, obrażeń ciała 
i przypadków śmiertelnych; wyraża solidarność z obywatelami Wenezueli i składa 
szczere kondolencje rodzinom i przyjaciołom ofiar;

4. podkreśla bezpośrednią odpowiedzialność Nicolása Maduro oraz sił zbrojnych i 
wywiadu pozostających w służbie jego bezprawnego reżimu za masowe użycie 
przemocy w celu stłumienia demokratycznej i pokojowej opozycji wobec reżimu; 
potępia stosowanie w każdych okolicznościach praktyki arbitralnych zatrzymań, tortur i 
egzekucji pozasądowych, których zakazują konwencje międzynarodowe, w tym te, 
których Wenezuela jest sygnatariuszem;

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; wzywa reżim Maduro do 
natychmiastowego otwarcia kanału humanitarnego, przez który pomoc dotrze do tego 
kraju;

6. podkreśla potrzebę zaprzestania, publicznego potępienia i ukarania wszelkich aktów 
prześladowania i selektywnych represji ze względów politycznych, a także 
zapobiegania im; wzywa władze do zagwarantowania bezpieczeństwa i praw 
wszystkich osób przebywających w areszcie w Wenezueli oraz do uwolnienia 
wszystkich przetrzymywanych arbitralnie;

7. jest zaniepokojony pogłębiającym się kryzysem migracyjnym w całym regionie; zwraca 
się do Komisji o dalszą współpracę z krajami sąsiadującymi, które przyjęły migrantów z 
Wenezueli, nie tylko przez dostarczanie pomocy humanitarnej, ale również przez 
zapewnienie większych zasobów za pośrednictwem polityki rozwoju;

8. podkreśla, że bieżący dialog musi opierać się na planie działania przyjętym przez 
Zgromadzenie Narodowe Wenezueli; podkreśla, że głównym celem dialogu musi być 
pokojowe przejście do demokracji poprzez umożliwienie organizacji wolnych, 
przejrzystych i rzetelnych wyborów prezydenckich w oparciu o uzgodniony kalendarz, 
na warunkach sprawiedliwych dla wszystkich stron, zgodnie z zasadą przejrzystości i w 
obecności wiarygodnych międzynarodowych obserwatorów;

9. przypomina osobom sprawującym w Wenezueli władzę o tym, że ponoszą 
odpowiedzialność za ochronę mieszkańców tego kraju m.in. przed naruszeniami praw 
człowieka i zbrodniami przeciwko ludzkości; przypomina także społeczności 
międzynarodowej, a szczególnie Unii i jej państwom członkowskim, o zasadzie 
„obowiązku ochrony” ludności Wenezueli przed zbrodniami przeciwko ludzkości 
popełnianymi przez państwo; przypomina, że jest to wspólne zobowiązanie uzgodnione 
przez państwa członkowskie ONZ w celu uniknięcia katastrofy humanitarnej o 



PE637.776v01-00 6/6 RE\1186151PL.docx

PL

poważniejszych konsekwencjach; wzywa społeczność międzynarodową do dokonania 
oceny wszystkich opcji dyplomatycznych, humanitarnych i pokojowych, w sposób 
skoordynowany i w ramach ONZ, w celu zagwarantowania poszanowania zasady 
„obowiązku ochrony”;

10. wzywa Radę do nałożenia dodatkowych sankcji wobec organów państwowych za 
nielegalne zagraniczne aktywa oraz wobec osób odpowiedzialnych za pogwałcenie 
praw człowieka i represje, a także do objęcia tymi sankcjami członków rodzin tych 
osób; 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; zwraca się do Rady o pilne rozważenie dodatkowych możliwości 
interwencji ekonomicznej, w tym nałożenia sankcji na państwowe przedsiębiorstwo 
naftowe Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA);

11. przypomina, że w pełni popiera postępowania prowadzone przez Międzynarodowy 
Trybunał Karny (MTK) w sprawie rozlicznych zbrodni i aktów represji popełnionych 
przez reżim wenezuelski, spośród których niektóre stanowią zbrodnie przeciwko 
ludzkości; wzywa UE i państwa członkowskie, żeby przyłączyły się do inicjatywy kilku 
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 UNHRC w celu ustalenia osób 
odpowiedzialnych za systematyczne naruszenia praw człowieka w Wenezueli; ponadto 
popiera apel UNHRC o ustanowienie, przy wsparciu społeczności międzynarodowej, 
bezstronnego i niezależnego mechanizmu krajowego, który zbada egzekucje 
pozasądowe dokonane podczas działań służb bezpieczeństwa i zagwarantuje, że winni 
poniosą odpowiedzialność, a rodziny ofiar uzyskają zadośćuczynienie i będą mogły 
liczyć na ochronę przed zastraszaniem i odwetem;

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.


