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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Wenezueli po próbie 
nielegalnego wyboru nowego przewodniczącego i prezydium Zgromadzenia 
Narodowego (parlamentarny zamach stanu)
(2020/2507(RSP))

Parlament Europejski,

– uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie Wenezueli, w szczególności z 
27 lutego 2014 r. w sprawie sytuacji w Wenezueli1, z 18 grudnia 2014 r. w sprawie 
prześladowań demokratycznej opozycji w Wenezueli2, z 12 marca 2015 r. w sprawie 
sytuacji w Wenezueli3, z 8 czerwca 2016 r. w sprawie sytuacji w Wenezueli4, z 27 
kwietnia 2017 r. w sprawie sytuacji w Wenezueli5, z 8 lutego 2018 r. w sprawie sytuacji 
w Wenezueli6, z 3 maja 2018 r. w sprawie wyborów w Wenezueli7, z 5 lipca 2018 r. w 
sprawie kryzysu migracyjnego oraz sytuacji humanitarnej w Wenezueli i na jej 
granicach lądowych z Kolumbią i Brazylią8, z 25 października 2018 r. w sprawie 
sytuacji w Wenezueli9, z 31 stycznia 2019 r. w sprawie sytuacji w Wenezueli10, w której 
uznano Guaidó za tymczasowego prezydenta Wenezueli, z 28 marca 2019 r. w sprawie 
sytuacji nadzwyczajnej w Wenezueli11 oraz z 18 lipca 2019 r. w sprawie sytuacji w 
Wenezueli12,

– uwzględniając oświadczenie międzynarodowej grupy kontaktowej (ICG) z dnia 9 
stycznia 2020 r., w którym poparto Juana Guaidó jako przewodniczącego 
Zgromadzenia Narodowego, a wybór Luisa Parry uznano za bezprawny i 
niedemokratyczny,

– uwzględniając, że w dniu 5 stycznia 2020 r. rzecznik Europejskiej Służby Działań 
Zewnętrznych oświadczył, że w związku z wyborami, które odbyły się w niedzielę 
5 stycznia, miały miejsce poważne nieprawidłowości i działania przeciw 
demokratycznemu i konstytucyjnemu funkcjonowaniu Zgromadzenia Narodowego, 
uniemożliwiające Zgromadzeniu Narodowemu, stanowiącemu prawowity organ 
demokratyczny Wenezueli, sprawowanie mandatu powierzonego mu przez obywateli 
wenezuelskich,

– uwzględniając oświadczenie sekretarza generalnego Organizacji Państw 

1 Dz.U. C 285 z 29.8.2017, s. 145.
2 Dz.U. C 294 z 12.8.2016, s. 21.
3 Dz.U. C z 30.8.2016, s. 190.
4 Dz.U. C 86 z 6.3.2018, s. 101.
5 Dz.U. C 298 z 23.8.2018, s. 137.
6 Dz.U. C 463 z 21.12.2018, s. 61.
7 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0199.
8 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0313.
9 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0436.
10 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0061.
11 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0327.
12 Teksty przyjęte, P9_TA(2019)0007.
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Amerykańskich z dnia 5 stycznia 2020 r. w sprawie sytuacji w Wenezueli,

– uwzględniając oświadczenie nowo mianowanego wiceprzewodniczącego Komisji / 
wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa 
Josepa Borrella z dnia 21 grudnia 2019 r.,

– uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2019/1893 z dnia 11 listopada 2019 r. 
zmieniającą decyzję (WPZiB) 2017/2074 w sprawie środków ograniczających w 
związku z sytuacją w Wenezueli13, przedłużającą o rok obowiązywanie sankcji wobec 
Wenezueli ze względu na obecny kryzys polityczny, gospodarczy, społeczny i 
humanitarny w Wenezueli oraz utrzymujące się działania podważające zasady 
demokracji, praworządność i poszanowanie praw człowieka,

– uwzględniając wyżej wspomnianą decyzję Rady (WPZiB) 2019/1893 z dnia 11 
listopada 2019 r., na mocy której decyzję (WPZiB) 2017/2074 w sprawie środków 
ograniczających w związku z sytuacją w Wenezueli uzupełniono o nowy przepis, 
powierzający Radzie i Wysokiemu Przedstawicielowi odpowiedzialność za 
przetwarzanie danych osobowych, w szczególności w odniesieniu do wykazu: osób 
fizycznych odpowiedzialnych za poważne pogwałcenia lub naruszenia praw człowieka 
oraz represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji 
w Wenezueli; osób fizycznych, których działania lub polityki w inny sposób zagrażają 
demokracji lub praworządności w Wenezueli; osób fizycznych lub prawnych, 
podmiotów lub organów odpowiedzialnych za poważne pogwałcenia lub naruszenia 
praw człowieka oraz represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej 
opozycji w Wenezueli; osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, 
których działania lub polityki w inny sposób zagrażają demokracji lub praworządności 
w Wenezueli14,

– uwzględniając decyzję Rady z dnia 27 września 2019 r. o wpisaniu 7 funkcjonariuszy 
wenezuelskich służb bezpieczeństwa i wywiadu, którzy brali udział w torturach i innych 
poważnych naruszeniach praw człowieka, do unijnego wykazu osób objętych 
sankcjami,

– uwzględniając sprawozdanie Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw 
Człowieka (OHCHR) z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie Wenezueli oraz aktualizację 
ustną z 42. sesji Rady Praw Człowieka, która odbyła się 9 września 2019 r. w Genewie;

– uwzględniając oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel 
Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa z dnia 18 czerwca 2019 r., w 
którym UE podkreśliła głębokie zaniepokojenie pogarszającą się sytuacją polityczną i 
humanitarną w Wenezueli,

– uwzględniając oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel 
Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa z dnia 4 kwietnia 2019 r. w 
sprawie decyzji nieuznawanego Zgromadzenia Narodowego o pozbawieniu Juana 

13 Dz.U. L 291 z 12.11.2019, s. 42.
14 Dz.U. L 291 z 12.11.2019, s. 42.
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Guaidó immunitetu parlamentarnego,

– 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. oraz 28 marca 2019 r.,

– uwzględniając oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel do 
spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa z dnia 2 marca 2019 r., w którym UE 
zaznaczyła, że wszelkie działania, które mogłyby zagrażać wolności lub 
bezpieczeństwu, w tym bezpieczeństwu osobistemu, Juana Guaidó oznaczałyby 
eskalację napięć i spotkałyby się ze stanowczym potępieniem ze strony społeczności 
międzynarodowej;

– uwzględniając ratyfikację statutu rzymskiego przez Wenezuelę w dniu 7 czerwca 
2000 r.,

– uwzględniając konstytucję Boliwariańskiej Republiki Wenezueli,

– uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że akty przemocy popełnione przez rząd Nicolása Maduro, policję, 
straż krajową i armię, aby przeszkodzić w reelekcji Juana Guaidó na przewodniczącego 
Zgromadzenia Narodowego Wenezueli w wyborach odbywających się 5 stycznia, 
uniemożliwiły przeciwnikom Maduro wstęp do Zgromadzenia Narodowego i 
przeprowadzenie posiedzenia; mając na uwadze, że funkcjonariusze sił zbrojnych i 
pracownicy ochrony zablokowali dostęp do budynku i nie pozwolili wejść 
przedstawicielom prasy, co stanowi kolejny przejaw eskalacji przemocy i napięć, która 
w ostatnich latach stale przyspiesza; mając na uwadze, że rząd Maduro podważa 
kompetencję i zdolność prawowitego i demokratycznego Zgromadzenia Narodowego 
do skutecznego i nieutrudnionego wykonywania funkcji i uprawnień powierzonych mu 
przez obywateli wenezuelskich;

B. mając na uwadze, że wydarzenia te poprzedziła kampania terroru, tzw. operacja 
Alacrán, polegająca na alarmującym kupowaniu głosów przez rząd za kwoty w 
wysokości od 500 000 do 1 mln USD;

C. mając na uwadze, że przeciwnicy reżimu Maduro są nadal prześladowani i nękani ze 
względów politycznych oraz że 22 posłów, w tym przewodniczący Zgromadzenia 
Narodowego, zostało pozbawionych immunitetu parlamentarnego, a niektórych 
aresztowano, podczas gdy inni musieli opuścić kraj lub schronić się w 
przedstawicielstwach dyplomatycznych;

D. mając na uwadze, że według wenezuelskiej organizacji Foro Penal represje polityczne 
nasiliły się – obecnie w więzieniach przebywa 399 więźniów politycznych, w tym co 
najmniej 8 obywateli europejskich, a od 2014 r. ze względów politycznych zatrzymano 
ponad 15 000 osób15;

15 www.foropenal.com to stowarzyszenie obywatelskie, które udziela pomocy prawnej pro bono osobom 
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E. mając na uwadze, że ciągłe stosowanie bezwzględnego przymusu i siły, wspierane 
przez nielegalnego prezydenta Nicolása Maduro, zdeterminowanego, aby dalej 
przywłaszczać sobie władzę, stanowi wyraźny zamiar zniszczenia wszelkiej koncepcji 
legalności;

F. mając na uwadze, że podczas nieudanej próby powołania nowego prezydenta reżim 
wspierający Nicolása Maduro powołał się na art. 7, 8 i 11 „Reglamento interior y de 
debates”, tj. regulaminu wewnętrznego Zgromadzenia Narodowego, oraz na art. 221 
konstytucji Boliwariańskiej Republiki Wenezueli;

G. mając na uwadze, że pomimo wysiłków, jakie podjął faktyczny rząd Wenezueli, aby 
uniemożliwić przejrzysty i pokojowy proces wyborczy, parlamentarzyści przebywający 
poza Zgromadzeniem Narodowym uzyskali dostęp do budynku i oficjalnie ponownie 
wybrali na prezydenta Juana Guaidó;

H. mając na uwadze, że 100 spośród 167 parlamentarzystów, którzy zgromadzili się na 
nadzwyczajnym posiedzeniu w siedzibie gazety El Nacional, ostatecznie spełniło 
wymogi określone w konstytucji Boliwariańskiej Republiki Wenezueli, wybrało 
prezydium Zgromadzenia Narodowego i Juana Guaidó na przewodniczącego 
Zgromadzenia Narodowego, który został zaprzysiężony zgodnie z konstytucją;

I. mając na uwadze, że wydarzenia te mają miejsce w i tak już spustoszonej Wenezueli, 
gdzie eskalacja przemocy i poważne naruszenia praw człowieka, jakich dopuszcza się 
faktyczny rząd Nicolása Maduro, dodatkowo przyczyniają się do pogłębienia obecnego 
kryzysu politycznego, gospodarczego, instytucjonalnego, społecznego i humanitarnego, 
w związku z którym ponad 5 mln Wenezuelczyków zostało zmuszonych do 
opuszczenia kraju, w kraju coraz bardziej brakuje leków i żywności i występuje 
hiperinflacja;

J. mając na uwadze, że podczas rozpoczętego 16 maja 2018 r. dialogu mediacyjnego 
między faktycznym prezydentem Nicolásem Maduro a siłami opozycyjnymi na czele z 
Juanem Guaidó, w którym to dialogu pośredniczyła Norwegia, nie udało się znaleźć 
rozwiązania kryzysu, który wręcz przeciwnie uległ zaostrzeniu; mając na uwadze, że 
dnia 8 lipca 2019 r. dialog ten wznowiono na Barbadosie, chociaż faktyczny rząd nie 
spełnił wymogów niezbędnych do podjęcia dialogu;

1. potępia represyjne działania faktycznego rządu Nicolása Maduro mające na celu 
usunięcie – po raz kolejny – wszystkich śladów niezgodności z prawem; po raz kolejny 
potępia masowe i ciągłe stosowanie przymusu i siły oraz potwierdzenie u władzy 
samozwańczego i nielegalnego prezydenta;

2. ponownie wyraża głębokie zaniepokojenie eskalacją przemocy i sytuacją nadzwyczajną 
w Wenezueli, poważnie zagrażającymi życiu obywateli tego kraju;

3. podkreśla, że reżim Nicolása Maduro stał się najbardziej niestabilnym i znaczącym 
zagrożeniem dla bezpieczeństwa i stabilności subkontynentu, zagrażającym 

arbitralnie przetrzymywanym.
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integralności i stabilności sąsiednich krajów;

4. przypomina, że władze lokalne zaaresztowały Wenezuelczyków oskarżonych o to, że 
zostali wysłani przez reżim wenezuelski, aby dążyć do masowej mobilizacji w celu 
destabilizacji tych regionów i popełniania w nich naruszeń praw człowieka;

5. oświadcza, że obrona integralności, dokładności i przejrzystości procesów wyborczych 
ma zasadnicze znaczenie, zwłaszcza wobec licznych przypadków domniemanej lub 
jasnej manipulacji, rozlicznych nieprawidłowości i nadużyć finansowych, jakie miały 
miejsce podczas różnych wyborów w demokracjach w Ameryce Łacińskiej; ubolewa 
nad faktem, że fałszowanie wyborów powoduje protesty i starcia, które prowadzą do 
śmierci niewinnych ludzi, oraz wyraża solidarność z obywatelami Wenezueli;

6. podkreśla, że należy podjąć środki przeciwko sojuszowi wenezuelsko–irańskiemu, 
który jest najgorszym wyrazem wykorzystywania Wenezueli przez Hezbollah jako 
platformy jego działań i ekspansjonizmu strategicznego w Ameryce Łacińskiej 
realizowanych w drodze licznych nielegalnych działań, w tym prania pieniędzy;

7. jest bardzo zaniepokojony tym, że Rosja wspiera wenezuelski reżim Maduro, a 
zwłaszcza faktem, że wysyła do Wenezueli ekspertów oraz doradców technicznych i 
wojskowych;

8. wyraża zaniepokojenie faktem, że kubańskie siły policyjne i wywiad wojskowy są 
elementem strategicznym, który umożliwił utrzymywanie się nielegalnego reżimu 
Nicolása Maduro, co stanowi niedopuszczalną zagraniczną ingerencję polityczną i 
wojskową w sprawy Wenezueli;

9. wzywa Radę, aby w świetle szeregu nieudanych strategii politycznych przeciwko 
represyjnemu reżimowi wenezuelskiemu, które dowiodły, że w Wenezueli niemożliwe 
jest zainicjowanie rzeczywistego procesu demokratyzacji, podjęła jak najbardziej 
rygorystyczne działania i zwiększyła presję polityczną, a jednocześnie egzekwowała 
sankcje i środki ograniczające;

10. wzywa Radę, aby nałożyła restrykcyjne środki na ten nielegalny reżim, tj. sankcje 
wobec wszystkich osób uczestniczących w aparacie represji oraz przejmowanie mienia 
zagranicznego należącego do nielegalnych organów państwowych oraz do osób 
odpowiedzialnych za naruszenia praw człowieka i represje wobec demokratycznej 
opozycji, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa ogółu ludności;

11. domaga się, aby organy UE ograniczyły swobodę przemieszczania się tych osób, jak 
również najbliższych członków ich rodzin, poprzez zamrożenie ich aktywów i 
anulowanie wiz;

12. odrzuca decyzję Rady (WPZiB) 2019/1893 z dnia 11 listopada 2019 r., która zawiera 
nowy przepis zmieniający decyzję 2017/2074 poprzez wprowadzenie nowego 
arbitralnego uprawnienia dla wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego 
przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w odniesieniu 
do przetwarzania danych dotyczących wykazu osób fizycznych odpowiedzialnych za 
poważne pogwałcenia lub naruszenia praw człowieka oraz represje wobec 
społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji w Wenezueli, a także 
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działania, strategie polityczne lub działalność osób fizycznych lub prawnych, które są 
odpowiedzialne za pogwałcenia, poważne naruszenia praw człowieka, podważanie 
praworządności i represje wobec społeczeństwa obywatelskiego, a także represje wobec 
demokratycznej opozycji w Wenezueli, zgodnie z załącznikami I i II do decyzji WPZiB 
2017/2074;

13. wzywa Unię Europejską, aby przyłączyła się do inicjatywy państw-stron MTK, mającej 
na celu zbadanie zbrodni przeciwko ludzkości popełnionych przez faktyczny rząd 
Nicolása Maduro, aby pociągnąć winnych do odpowiedzialności za te czyny;

14. popiera inicjatywę powołania komisji śledczej we współpracy z Radą Praw Człowieka 
w celu ustalenia indywidualnej odpowiedzialności za systematyczne naruszenia praw 
człowieka w Wenezueli;

15. wzywa faktyczny rząd Wenezueli do szybkiego wdrożenia zaleceń wymienionych w 
sprawozdaniu OHCHR w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Wenezueli;

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


