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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie najnowszych wydarzeń w 
Zgromadzeniu Narodowym Wenezueli
(2021/2508(RSP))

Parlament Europejski,

– uwzględniając konstytucję Boliwariańskiej Republiki Wenezueli,

– uwzględniając zapisaną w Karcie Narodów Zjednoczonych zasadę nieingerowania w 
sprawy wewnętrzne innych państw,

– uwzględniając oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego 
przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa złożone w 
imieniu Unii Europejskiej 6 stycznia 2021 r. w sprawie Wenezueli,

– uwzględniając sprawozdanie przedstawione przez Komisję Obserwatorów 
Międzynarodowych w dniu 7 grudnia 2020 r.,

– uwzględniając sprawozdania końcowe w sprawie wyborów parlamentarnych 
wenezuelskiej organizacji pozarządowej Sures. Estudio y Defensa en Derechos 
Humanos (Sures. Badanie i obrona w zakresie praw człowieka) oraz Światowej Rady 
Pokoju,

– uwzględniając badanie Centrum Badań nad Gospodarką i Polityką (Center for 
Economic and Policy Research) z kwietnia 2019 r. pt. „Sankcje gospodarcze jako kara 
zbiorowa – przypadek Wenezueli”,

– uwzględniając oświadczenia specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. negatywnego wpływu 
jednostronnych środków przymusu na korzystanie z praw człowieka w sprawie 
konsekwencji tych środków w Wenezueli,

– uwzględniając toczące się śledztwo Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) w 
sprawie domniemanych zbrodni przeciwko ludzkości popełnionych przez Stany 
Zjednoczone w ramach polityki sankcji wobec Boliwariańskiej Republiki Wenezueli,

– uwzględniając art. 1 Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych oraz 
art. 1 Międzynarodowego paktu praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych, które 
stanowią, że: „wszystkie narody mają prawo do samostanowienia” oraz że „z mocy tego 
prawa swobodnie określają one swój status polityczny i swobodnie kierują swoim 
rozwojem gospodarczym, społecznym i kulturalnym”,

– uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że w dniu 6 grudnia 2020 r. w Wenezueli odbyły się wybory 
parlamentarne; mając na uwadze, że w procesie wyborczym uczestniczyło 107 różnych 
organizacji politycznych, w tym 30 krajowych partii politycznych i 53 regionalne partie 
polityczne oraz 6 krajowych i 16 regionalnych organizacji ludów tubylczych;
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B. mając na uwadze, że część opozycji postanowiła bojkotować wybory; mając na uwadze, 
że inne partie opozycyjne, takie jak Acción Democrática, Esperanza por el Cambio i 
Copei, uczestniczyły w wyborach i uzyskały w ich wyniku reprezentację parlamentarną; 
mając na uwadze, że rząd i opozycja przeprowadziły negocjacje przed wyborami w celu 
zagwarantowania udziału opozycji, co doprowadziło do uwolnienia ponad 110 
więźniów;

C. mając na uwadze, że wyniki wyborów zostały potwierdzone przez wenezuelską 
Krajową Komisję Wyborczą w dniu 7 grudnia 2020 r.; mając na uwadze, że koalicje o 
największej liczbie głosów to Gran Polo Patriótico Simón Bolívar – 4 321 975 głosów 
(69,3 %) i Alianza Democrática – 1 169 872 głosów (18,8 %); mając na uwadze, że 
koalicje Alianza Venezuela Unida i Alternativa Popular Revolucionaria również 
uzyskały reprezentację parlamentarną;

D. mając na uwadze, że w dniu 5 stycznia 2021 r. Zgromadzenie Narodowe odbyło sesję 
inauguracyjną na kadencję w latach 2021–2026; mając na uwadze, że Jorge Rodríguez 
został wybrany na przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego, Iris Varela na 
pierwszą wiceprzewodniczącą, Didalco Bolívar na drugiego wiceprzewodniczącego, 
Rosalba Gil Pacheco na sekretarz, a Inti Inojosa na stanowisko podsekretarza;

E. mając na uwadze, że krajowa sytuacja gospodarcza i społeczna w Wenezueli znacznie 
się pogorszyła w wyniku zaostrzenia sankcji gospodarczych i finansowych nakładanych 
przez USA i UE, co doprowadziło do hiperinflacji, braków w zaopatrzeniu, wzrostu 
ubóstwa oraz niedoboru leków i sprzętu medycznego;

F. mając na uwadze, że Departament Stanu USA nadal grozi Wenezueli kolejnymi 
sankcjami, które miałyby jeszcze większy wpływ na sytuację ludności w Wenezueli;

G. mając na uwadze, że jednostronne środki przymusu są sprzeczne z utrwalonym prawem 
międzynarodowym; mając na uwadze, że kwestię tę wielokrotnie podkreślał ONZ, a w 
szczególności jego specjalny sprawozdawca ds. negatywnego wpływu jednostronnych 
środków przymusu na korzystanie z praw człowieka; mając na uwadze, że sankcje 
powodują zakłócenia w każdym państwie i – kiedy działają na szkodę gospodarki – 
mogą wywrzeć druzgocący wpływ na obywateli krajów rozwijających się;

H. mając na uwadze, że Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka oświadczył, iż 
sankcje nałożone na Wenezuelę skutkują pozbawieniem obywateli ich praw 
podstawowych, w tym praw gospodarczych i praw do żywności i ochrony zdrowia, oraz 
wezwał do dialogu politycznego w celu pokonania obecnych wyzwań stojących przed 
tym krajem;

1. odnotowuje wyniki wyborów parlamentarnych w Wenezueli oraz nowo utworzone 
Zgromadzenie Narodowe;

2. z zadowoleniem przyjmuje apel o dialog między partiami wspierającymi rząd i partiami 
opozycyjnymi, wygłoszony przez przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Jorge 
Rodrígueza podczas sesji inauguracyjnej; z zadowoleniem przyjmuje ustanowienie w 
Zgromadzeniu Narodowym Komitetu ds. Dialogu, Pojednania i Pokoju w celu 
promowania tego dialogu;
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3. z zadowoleniem przyjmuje negocjacje między partiami wspierającymi rząd i partiami 
opozycyjnymi w sprawie podziału ról instytucjonalnych w nowo wybranym 
Zgromadzeniu Narodowym; odnotowuje wybór lidera opozycji Timoteo Zambrano na 
przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych;

4. przypomina, że pluralistyczny dialog między wenezuelskimi siłami politycznymi w 
ramach konstytucji Wenezueli jest jedynym sposobem rozwiązania problemów 
politycznych tego kraju; wzywa wiceprzewodniczącego / wysokiego przedstawiciela do 
utrzymania i pogłębienia dialogu z władzami Wenezueli i podmiotami politycznymi w 
celu wniesienia wkładu w ten dialog;

5. popiera wysiłki sił demokratycznych, rządu Wenezueli, opozycji demokratycznej i 
obywateli Wenezueli na rzecz znalezienia odpowiedzi na stojące przed nimi wyzwania 
polityczne i gospodarcze oraz na rzecz promowania pogłębionego dialogu narodowego 
w Wenezueli;

6. z zadowoleniem przyjmuje pozytywne kroki podjęte przez wiceprzewodniczącego 
Komisji / wysokiego przedstawiciela Josepa Borrella w celu uznania realiów 
instytucjonalnych Boliwariańskiej Republiki Wenezueli; wzywa do pełnego uznania 
Zgromadzenia Narodowego i innych instytucji Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w 
celu przywrócenia znormalizowanych i wzajemnie korzystnych stosunków między Unią 
Europejską a Wenezuelą;

7. uważa, że wspólnym wyzwaniom, takim jak walka z pandemią COVID-19 i osiągnięcie 
celów zrównoważonego rozwoju, można stawić czoła jedynie dzięki wzajemnej 
współpracy i uznaniu instytucji;

8. potępia nałożenie sankcji i wzywa do ich natychmiastowego zniesienia; zauważa, że 
szacuje się, iż od 2017 r. ponad 40 000 osób zmarło bezpośrednio w wyniku nałożonych 
sankcji, które ograniczyły dostęp Wenezueli do międzynarodowych rynków żywności i 
leków; potępia fakt, że sankcje te nie zostały zniesione podczas pandemii COVID-19, 
ponieważ mają bezpośredni wpływ na prawo Wenezuelczyków do uzyskania 
odpowiedniej opieki zdrowotnej;

9. podkreśla, że sankcje nałożone na Wenezuelę nadal powodują bardzo poważne szkody 
dla życia ludzkiego; uważa, że sankcje te wpisują się w definicję zbiorowej kary dla 
ludności cywilnej, zawartą w międzynarodowej konwencji genewskiej i haskiej, co 
sprawia, że są one niezgodne z prawem międzynarodowym i umowami 
międzynarodowymi;

10. wyraża zaniepokojenie domniemanymi przypadkami korupcji z udziałem Juana Guaidó, 
któremu zarzuca się osobiste przejęcie kontroli nad wenezuelskimi aktywami za granicą 
o wartości ponad 40 mld USD ; przypomina, że było to możliwe, ponieważ kilka 
rządów przyznało mu dostęp do aktywów i środków należących do Boliwariańskiej 
Republiki Wenezueli; wzywa państwa członkowskie UE do odblokowania wszystkich 
funduszy wenezuelskich przechowywanych w ich bankach i umożliwienia ich 
przekazania Boliwariańskiej Republice Wenezueli; w związku z tym z zadowoleniem 
przyjmuje przekazanie wenezuelskich funduszy wcześniej zablokowanych w Banco de 
España (hiszpańskim banku centralnym) do panamerykańskiej Organizacji Zdrowia w 
celu zajęcia się skutkami pandemii COVID-19 we współpracy z rządem Wenezueli;
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11. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji, wiceprzewodniczącemu Komisji / wysokiemu przedstawicielowi Unii do 
spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, parlamentom i rządom państw 
członkowskich, rządowi Wenezueli oraz Europejsko‑Latynoamerykańskiemu 
Zgromadzeniu Parlamentarnemu.


