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B9-0056/2021

Usnesení Evropského parlamentu o aktuálním vývoji situace ohledně Národního 
shromáždění ve Venezuele
(2021/2508(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na svá předchozí usnesení o Venezuele, zejména na usnesení ze dne 31. 
ledna 2019 o situaci ve Venezuele1 a ze dne 16. ledna 2020 o situaci ve Venezuele po 
nelegálním zvolení nového předsedy a předsednictva Národního shromáždění 
(parlamentním převratu)2,

– s ohledem na prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 6. ledna 2021,

– s ohledem na prohlášení Mezinárodní kontaktní skupiny ze dne 8. prosince 2020 o 
volbách do venezuelského Národního shromáždění konaných dne 6. prosince 2020,

– s ohledem na prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie o volbách 
do venezuelského Národního shromáždění vydané dne 7. prosince 2020,

– s ohledem na prohlášení spolupředsedů skupiny pro podporu demokracie a koordinaci 
voleb ze dne 2. prosince 2020 o neuznání parlamentních voleb ve Venezuele konaných 
dne 6. prosince 2020 ze strany Evropského parlamentu,

– s ohledem na nedávná prohlášení generálního tajemníka Organizace amerických států o 
situaci ve Venezuele,

– s ohledem na nedávná prohlášení Limské skupiny,

– s ohledem na prohlášení Mezinárodní kontaktní skupiny ze dne 16. června 2020 
o narušené důvěryhodnosti venezuelského volebního orgánu a ze dne 24. června 2020 
o zhoršující se politické krizi ve Venezuele,

– s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/898 ze dne 29. června 2020, kterým se 
mění rozhodnutí (SZBP) 2017/2074 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve 
Venezuele3 a doplňuje 11 vedoucích venezuelských činitelů na seznam osob, na něž se 
vztahují omezující opatření,

– s ohledem na mezinárodní dárcovskou konferenci jako výraz solidarity s venezuelskými 
uprchlíky a migranty v Latinské Americe a v Karibiku, která se konala dne 26. května 
2020,

– s ohledem na venezuelskou ústavu,

1 Úř. věst. C 411, 27.11.2020, s. 185.
2 Přijaté texty, P9_TA(2020)0013.
3 Úř. věst. L 205I, 7.12.2020, s. 6.



RE\1222543CS.docx 3/5 PE662.838v01-00

CS

– s ohledem na Římský statut Mezinárodního trestního soudu,

– s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že parlamentní volby konané dne 6. prosince 2020 proběhly v 
rozporu s minimálními mezinárodními standardy pro věrohodný proces a 
nerespektovaly zásady politického pluralismu, demokracie, transparentnosti a právního 
státu; vzhledem k velmi nízké volební účasti a vzhledem k tomu, že EU spolu s dalšími 
regionálními organizacemi a demokratickými zeměmi neuznala ani tyto volby, ani 
Národní shromáždění, které z tohoto nelegitimního procesu vzešlo; vzhledem k tomu, 
že demokratické síly ve Venezuele se do této volební frašky odmítly zapojit;

B. vzhledem k tomu, že dne 10. ledna 2019 si Nicolás Maduro nezákonně a v rozporu s 
ústavním pořádkem uzurpoval před venezuelským Nejvyšším soudem prezidentské 
pravomoci;

C. vzhledem k tomu, že dne 23. ledna 2019 se legitimně a demokraticky zvolený předseda 
venezuelského Národního shromáždění Juan Guaidó složením přísahy ujal funkce 
prozatímního prezidenta Venezuely v souladu s článkem 233 venezuelské ústavy;

D. vzhledem k tomu, že EU a Parlament opakovaně vyzývají k „obnově demokracie a 
právního státu ve Venezuele prostřednictvím důvěryhodného politického procesu“;

E. vzhledem k tomu, že v roce 2017 udělil Parlament Sacharovovu cenu za svobodu 
myšlení demokratické opozici a politickým vězňům ve Venezuele;

F. vzhledem k tomu, že obyvatelstvo Venezuely čelí nebývalé sociální, hospodářské, a 
sanitární krizi, jakož i krizi demokracie, v jejichž důsledku více než 5 milionů 
Venezuelanů opustilo zemi, přičemž situaci ještě zhoršují dopady pandemie COVID-19;

G. vzhledem k tomu, že Nicolás Maduro v reakci na žádosti místopředsedy Komise, 
vysokého představitele, Mezinárodní kontaktní skupiny a Parlamentu veřejně odmítl 
možnost bezodkladného uspořádání svobodných, spravedlivých, transparentních, 
inkluzivních a věrohodných prezidentských, parlamentních a komunálních voleb;

H. vzhledem k tomu, že Parlament ve svém usnesení ze dne 31. ledna 2019 o situaci ve 
Venezuele uznal pana Juana Guaidóa za legitimního prozatímního prezidenta 
Bolívarovské republiky Venezuela v souladu s venezuelskou ústavou a vyjádřil plnou 
podporu jeho politickému směřování;

I. vzhledem k tomu, že 25 z 27 členských států uznalo Juana Guaidóa za jediného 
legitimního prozatímního prezidenta země až do svolání nových, svobodných, 
transparentních a důvěryhodných prezidentských voleb za účelem obnovení 
demokracie; vzhledem k tomu, že mnoho demokratických států již uznalo za jediný 
legitimní a demokratický orgán ve Venezuele Národní shromáždění vzešlé z voleb v 
roce 2015 a odmítlo nelegitimní Madurův sbor, jenž vzešel z nedemokratických voleb 
konaných dne 6. prosince 2020;

J. vzhledem k tomu, že státní zastupitelství Mezinárodního trestního soudu dne 14. 
prosince 2020 před vydáním své předběžné zprávy a po podrobném vyhodnocení a 
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rozboru dostupných informací oznámilo, že existují oprávněné důvody se domnívat, že 
civilní orgány, členové ozbrojených sil a jednotlivci, kteří jsou na straně venezuelské 
vlády, jsou odpovědni za „věznění, mučení, znásilňování a jiné formy sexuálního násilí 
a pronásledování skupiny nebo společenství z politických důvodů a mohli spáchat velmi 
závažné zločiny proti lidskosti“, a dospěl ke stejnému závěru jako mezinárodní 
nezávislá mise Rady OSN pro lidská práva;

K. vzhledem k tomu, že dne 3. ledna 2021 zemřel ve venezuelské věznici v důsledku 
nemoci politický vězeň, který je příslušníkem domorodé etnické skupiny Pemónů, 
Salvador Franco, aniž by se mu dostalo lékařské péče, a to navzdory skutečnosti, že od 
listopadu 2020 měl soudní příkaz ke svému přemístění do nemocnice, který byl 
ignorován;

L. vzhledem k tomu, že od 5. ledna 2021 režim zintenzivnil své útoky a pronásledování 
namířené proti několika málo svobodným a nezávislým sdělovacím prostředkům, které 
v této zemi ještě zbyly, zabavuje jejich majetek a vybavení a nutí je k okamžitému 
zastavení činnosti;

M. vzhledem k tomu, že podle zpráv tisku a lidskoprávních aktivistů zemřelo v poslední 
době při střetech mezi policií a gangy ve venezuelském hlavním městě Caracasu 
nejméně 23 osob; vzhledem k tomu, že venezuelská vláda je podrobována mezinárodní 
kontrole a čelí vyšetřování v souvislosti s osobami zabitými bezpečnostními složkami;

1. připomíná, že dokud Venezuela neuspořádá skutečně svobodné, důvěryhodné, 
inkluzivní, transparentní a plně demokratické volby, bude Parlament i nadále považovat 
Národní shromáždění zvolené v prosinci 2015 a jeho předsedu Juana Guaidóa za jediný 
legitimní demokratický zastupitelský politický orgán ve Venezuele; žádá Radu a 
členské státy, aby jednoznačně uznaly Národní shromáždění zvolené v roce 2015 a jeho 
předsedu Juana Guaidóa za jediný legitimní orgán zastupující venezuelské demokraty;

2. prohlašuje, že nebude brát zřetel na žádné politické důsledky podvodných voleb 
konaných dne 6. prosince 2020, z důvodu jejich nedostatečné demokratické legitimity a 
nízké volební účasti venezuelských občanů, a že neuzná ani žádné jiné rozhodnutí 
vzešlé z tohoto nevěrohodného procesu, včetně nezákonného, nelegitimního a 
nedemokratického vytvoření nového legislativního orgánu;

3. vyjadřuje plnou podporu vyšetřování vedenému Mezinárodním trestním soudem ve věci 
zločinů a represivních postupů, jichž se ve velkém měřítku dopustil venezuelský režim; 
vyzývá Evropskou unii, aby podpořila iniciativu smluvních stran Mezinárodního 
trestního soudu, jejímž cílem je zahájit vyšetřování zločinů proti lidskosti, jichž se měl 
dopustit Madurův režim, a pohnat tak příslušné osoby k odpovědnosti;

4. v souladu se svými předchozími usneseními rozhodně podporuje výzvu generálního 
tajemníka OSN k plnému, nezávislému vyšetření případů zabití;

5. odsuzuje smrt politického vězně a vůdčího představitele domorodé etnické skupiny 
Pemónů Salvadora Franca, který zemřel v policejní vazbě, bez lékařské péče, v 
důsledku podvýživy a nemocí souvisejících se špatnými hygienickými podmínkami 
místa, kde byl zadržován;
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6. žádá o bezpodmínečné okamžité propuštění více než 350 politických vězňů držených ve 
Venezuele, jejichž počet potvrdily organizace Foro Penal Venezolano a Organizace 
amerických států;

7. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedovi 
Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, 
legitimnímu prozatímnímu prezidentovi republiky a předsedovi Národního shromáždění 
Bolívarovské republiky Venezuela Juanu Guaidóvi, vládám a parlamentům zemí 
Limské skupiny, Parlamentnímu shromáždění EU – Latinská Amerika a generálnímu 
tajemníkovi Organizace amerických států.


