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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Wenezueli 

(2018/2559(RSP)) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając swoje liczne wcześniejsze rezolucje 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 Międzyamerykańską kartę demokratyczną przyjętą w dniu 11 września 

2001 r., 

– uwzględniając konstytucję Wenezueli, w szczególności jej art. 72 i 233, 

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w 

Wenezueli, a w szczególności zakaz eksportu broni i sprzętu, które mogłyby zostać 

użyte do represji wewnętrznych, oraz decyzję ramową o ukierunkowanych środkach 

ograniczających, 

– uwzględniając posiedzenie Rady do Spraw Zagranicznych z dnia 22 stycznia 2018 r. i 

jej decyzję o nałożeniu środków ograniczających na siedem osób zajmujących oficjalne 

stanowiska w administracji wenezuelskiej, 

– uwzględniając oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel 

Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Federiki Mogherini z dnia 26 

stycznia 2018 r. w sprawie pogarszającej się sytuacji w Wenezueli, 

– uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu, 

A. mając na uwadze, że od kwietnia 2017 r. sytuacja w Wenezueli uległa dalszemu 

pogorszeniu, przede wszystkim w związku z oświadczeniem prezydenta Nicolasa 

Maduro z dnia 10 grudnia 2017 r., w którym stwierdził, że partie opozycyjne, które 

zbojkotowały wybory lokalne, „nie są już częścią” mapy politycznej i mają zakaz 

uczestnictwa w wyborach prezydenckich w kwietniu 2018 r.; 

B. mając na uwadze, że wcześniejszym wyborom samorządowym w grudniu 2017 r. 

towarzyszyły protesty brutalnie tłumione przez wenezuelskie służby bezpieczeństwa; 

mając na uwadze, że w dniu 11 grudnia prezydent Nicolas Maduro oficjalnie ogłosił, że 

rządząca partia socjalistyczna zdobyła ponad 90 % z 335 gminnych okręgów 

wyborczych; mając na uwadze, że wcale nie jest oczywiste, że wybory były wolne i 

uczciwe; 

C. mając na uwadze, że w celu obejścia obecnych sankcji finansowych nałożonych na 

Wenezuelę, rząd prezydenta Nicolasa Maduro wprowadził cyfrową kryptowalutę 

„petro” mającą pokrycie w rezerwach ropy, i nie wiadomo jeszcze, na ile skutecznie 
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pozwoli ona złagodzić sytuację gospodarczą kraju; 

D. mając na uwadze, że w sierpniu 2017 r., w następstwie wyborów, którym towarzyszyły 

protesty brutalnie tłumione przez wenezuelskie służby bezpieczeństwa, Zgromadzenie 

Narodowe Wenezueli zostało formalnie pozbawione uprawnień i zastąpione przez 

Zgromadzenie Konstytucyjne Wenezueli; mając na uwadze, że Zgromadzenie 

Konstytucyjne ma być superorganem ustawodawczym władnym do przyznania 

prezydentowi Nicolasowi Maduro uprawnień do przeformułowania konstytucji i 

skutecznego pominięcia kontrolowanego przez opozycję Zgromadzenia Narodowego; 

E. mając na uwadze, że koalicja wenezuelskich partii opozycyjnych Mesa de la Unidad 

Democrática zdobyła 112 miejsc w liczącym 167 miejsc Zgromadzeniu Narodowym, 

uzyskując miażdżącą przewagę nad rządzącą partią socjalistyczną, która zdobyła 55 

miejsc; 

F. mając na uwadze, że Unia Europejska nie uznała wyborów, na mocy których 

Zgromadzenie Konstytucyjne doszło do władzy, ponieważ charakteryzowały się one 

przemocą, niestabilnością i praktykami niedemokratycznymi, a w rezultacie stan 

dobrych rządów i demokratycznego porządku prawnego w Wenezueli znacznie się 

pogorszył;  

G. mając na uwadze, że Stany Zjednoczone oficjalnie nałożyły sankcje na prezydenta 

Nicolasa Maduro, i mając na uwadze, że niektóre państwa członkowskie wezwały do 

nałożenia podobnych sankcji przez UE w odpowiedzi na ciągłe przetrzymywanie w 

więzieniach dysydentów i członków opozycji politycznej, działania Zgromadzenia 

Konstytucyjnego i ogólne pogorszenie stanu praworządności w Wenezueli; 

H. mając na uwadze, że w wenezuelskich więzieniach z powodów politycznych przebywa 

ponad stu członków opozycji oraz dziennikarze, działacze i uczestnicy protestów, a 

wśród nich przywódcy polityczni, tacy jak Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel 

Ceballos i Yon Goicoechea; 

I. mając na uwadze, że od rozpoczęcia protestów w 2016 r. aż do grudnia 2017 r. 

wenezuelskie siły bezpieczeństwa, w tym gwardia narodowa, policja krajowa i 

nieregularne ugrupowania zbrojne wiele razy brutalnie używały siły wobec pokojowych 

demonstrantów, w tym członków Kongresu, aresztowały wiele osób i spowodowały 20 

ofiar śmiertelnych i wielu rannych; 

1. w najostrzejszych słowach potępia ciągłe naruszanie porządku demokratycznego w 

Wenezueli, zwłaszcza uzurpację Zgromadzenia Narodowego przez Zgromadzenie 

Konstytucyjne, która doprowadziła do niekonstytucyjnej centralizacji władzy, a także 

braku rozdziału i niezależności poszczególnych władz państwowych; zdecydowanie 

odrzuca utworzenie Zgromadzenia Konstytucyjnego, które uznaje za organ z gruntu 

niedemokratyczny;  

2. wyraża ubolewanie z powodu oświadczenia prezydenta Nicolasa Maduro, który zakazał 

opozycyjnym partiom politycznym udziału w nadchodzących wyborach prezydenckich 

w kwietniu 2018 r.; przypomina, że wolne, uczciwe i przejrzyste wybory są podstawą 

społeczeństwa demokratycznego; 
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3. uważa, że kluczowe jest, by rząd Wenezueli zapewnił pełne przywrócenie porządku 

demokratycznego, przywrócił rozdział i niezależność poszczególnych organów władzy, 

przywrócił uprawnienia wyważonemu i przedstawicielskiemu Zgromadzeniu 

Narodowemu, które zrzesza członków wszystkich partii politycznych, i przywrócił 

pełną władzę konstytucyjną Zgromadzeniu Narodowemu; przypomina, że rozdział 

organów władzy oraz brak wzajemnych ingerencji pomiędzy nimi to podstawowa 

zasada państw demokratycznych opartych na praworządności; 

4. wzywa rząd Wenezueli do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia 

wszystkich więźniów politycznych; przypomina, że uwolnienie więźniów politycznych 

zostało zatwierdzone przez byłe Zgromadzenie Narodowe w ramach ustawy o 

pojednaniu narodowym; podkreśla, że dopóki w wenezuelskich więzieniach przebywają 

więźniowie polityczni; nie da się wypracować trwałego rozwiązania pokojowego dla 

Wenezueli;  

5. zdecydowanie potępia decyzję wenezuelskiego krajowego contraloría o zakazie 

sprawowania funkcji politycznych przez przywódcę opozycji Henrique Caprilesa przez 

okres 15 lat; wzywa rząd Wenezueli do zaprzestania praktyki wykluczania przywódców 

opozycji przez pozbawianie ich praw politycznych; 

6. z zadowoleniem przyjmuje rezolucję przyjętą przez Stałą Radę Organizacji Państw 

Amerykańskich (OPA) w dniu 3 kwietnia 2017 r. i wzywa wiceprzewodniczącą / 

wysoką przedstawiciel do jej poparcia, a także wyrażoną przez wiele krajów regionu 

chęć ułatwienia procesu mediacji w celu osiągnięcia porozumienia krajowego; wzywa 

również wysoką przedstawiciel / wiceprzewodniczącą Komisji do tego, by wraz z 

międzynarodowymi i regionalnymi organizacjami aktywnie badała inne środki, dzięki 

którym UE może pomóc przywrócić pełną demokrację w Wenezueli; 

7. z zadowoleniem przyjmuje decyzję Rady do Spraw Zagranicznych o nałożeniu środków 

ograniczających na siedem osób zajmujących oficjalne stanowiska w administracji 

wenezuelskiej; 

8. zdecydowanie potępia brutalne represje stosowane przez siły bezpieczeństwa Wenezueli 

oraz nieregularne ugrupowania zbrojne wobec pokojowych demonstrantów, w wyniku 

których zginęło ponad 20 osób, a wiele zostało rannych lub aresztowanych; 

9. wzywa rząd Wenezueli do przeprowadzenia dochodzeń w sprawie wszystkich 

przypadków śmierci z rąk wojskowych oraz do poszanowania i zagwarantowania 

konstytucyjnego prawa do wolności pokojowych zgromadzeń; wzywa władze 

Wenezueli do zagwarantowania bezpieczeństwa i swobody wykonywania praw 

wszystkim obywatelom, w szczególności obrońcom praw człowieka, dziennikarzom, 

działaczom politycznym i członkom niezależnych organizacji pozarządowych, którzy 

narażeni są na większe ryzyko ataków i arbitralne zatrzymania, oraz do prowadzenia 

dochodzeń w sprawie wszystkich przypadków śmiertelnych; 

10. wzywa władze wenezuelskie do tego, by w trybie pilnym umożliwiły niesienie pomocy 

humanitarnej w kraju oraz by wpuściły do niego organizacje międzynarodowe, które 

chcą pomóc najbardziej dotkniętym grupom społeczeństwa; 

11. ponawia pilny apel o jak najszybsze wysłanie do Wenezueli delegacji Parlamentu 
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Europejskiego i przeprowadzenia dialogu ze wszystkimi stronami konfliktu; 

12. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 

Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii ds. polityki 

zagranicznej i bezpieczeństwa, rządowi Boliwariańskiej Republiki Wenezueli, 

Europejsko-Latynoamerykańskiemu Zgromadzeniu Parlamentarnemu oraz sekretarzowi 

generalnemu Organizacji Państw Amerykańskich. 


