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B9-0060/2021

Uznesenie Európskeho parlamentu o najnovšom vývoji v súvislosti s Národným 
zhromaždením Venezuely
(2021/2508(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na ústavu Venezuelskej bolívarovskej republiky,

– so zreteľom na zásadu nezasahovania stanovenú v Charte OSN,

– so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre 
zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „PK/VP“) v mene Európskej únie z 
6. januára 2021 o Venezuele,

– so zreteľom na správu, ktorú 7. decembra 2020 predložil Výbor medzinárodných 
pozorovateľov,

– so zreteľom na záverečné správy o parlamentných voľbách mimovládnej organizácie 
Sures na štúdium a obranu ľudských práv vo Venezuele a Svetovej rady mieru,

– so zreteľom na štúdiu Centra pre hospodársky a politický výskum z apríla 2019 s 
názvom „Economic Sanctions as Collective Punishment:  The Case of Venezuela“ 
(Hospodárske sankcie ako kolektívne trestanie: prípad Venezuely),

– so zreteľom na vyhlásenia osobitnej spravodajkyne OSN o negatívnom vplyve 
jednostranných donucovacích opatrení na uplatňovanie ľudských práv a o dôsledkoch 
týchto opatrení vo Venezuele,

– so zreteľom na prebiehajúce vyšetrovanie na Medzinárodnom trestnom súde týkajúce sa 
údajných zločinov proti ľudskosti spáchaných Spojenými štátmi prostredníctvom svojej 
politiky sankcií voči Venezuelskej bolívarovskej republike,

– so zreteľom na článok 1 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach 
a článok 1 Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, 
v ktorých sa uvádza, že „všetky národy majú právo na sebaurčenie“ a že „na základe 
tohto práva slobodne určujú svoj politický štatút a slobodne uskutočňujú svoj 
hospodársky, sociálny a kultúrny rozvoj“,

– so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže parlamentné voľby sa vo Venezuele konali 6. decembra 2020; keďže na 
volebnom procese sa zúčastnilo 107 rôznych politických organizácií vrátane 30 
národných a 53 regionálnych politických strán a šiestich celoštátnych a 16 regionálnych 
organizácií pôvodného obyvateľstva;

B. keďže časť opozície sa rozhodla voľby bojkotovať; keďže ostatné opozičné strany ako 
Acción Democrática, Esperanza por el Cambio a Copei sa na týchto voľbách zúčastnili 
a získali zastúpenie; keďže pred voľbami sa uskutočnili rokovania medzi vládou a 
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opozíciou s cieľom zaručiť ich účasť, čo viedlo k oslobodeniu viac ako 110 väzňov;

C. keďže venezuelská Národná volebná rada osvedčila výsledky volieb 7. decembra 2020; 
keďže dve koalície s najvyšším počtom hlasov boli Gran Polo Patriótico Simón Bolívar 
so 4 321 975 hlasmi (69,3 %) a Alianza Democrática s 1 169 872 hlasmi (18,8 %); 
keďže zastúpenie koalície získali aj Alianza Venezuela Unida a Alternativa Popular 
Revolucionaria;

D. keďže 5. januára 2021 Národné zhromaždenie usporiadalo svoje ustanovujúce 
zasadnutie na obdobie 2021 – 2026; keďže za predsedu Národného zhromaždenia bol 
zvolený Jorge Rodríguez, Iris Varela bola zvolená za prvú podpredsedníčku, Didalco 
Bolívar bol zvolený za druhého podpredsedu, Rosalba Gil Pacheco bola zvolená za 
tajomníčku a Inti Inojosa bola zvolená za zástupkyňu tajomníčky;

E. keďže vnútorná hospodárska a sociálna situácia vo Venezuele sa výrazne zhoršila 
v dôsledku zvyšujúcich sa hospodárskych a finančných sankcií USA a EÚ, čo viedlo 
k hyperinflácii, nedostatočnému zásobovaniu, rastúcej chudobe a nedostatku liekov 
a zdravotného vybavenia;

F. keďže ministerstvo zahraničných vecí USA naďalej hrozí Venezuele ďalšími sankciami, 
ktoré by mali ďalší vplyv na situáciu obyvateľov Venezuely;

G. keďže jednostranné donucovacie opatrenia sú v rozpore so zavedeným medzinárodným 
právom; keďže túto skutočnosť opakovane zdôrazňovala OSN, a najmä jej osobitná 
spravodajkyňa pre negatívny vplyv jednostranných donucovacích opatrení na 
uplatňovanie ľudských práv; keďže sankcie narúšajú fungovanie každého štátu, 
a v prípade, že poškodia hospodárstvo, môžu mať ničivý vplyv na občanov rozvojových 
krajín;

H. keďže vysoká komisárka OSN pre ľudské práva uviedla, že sankcie uvalené na 
Venezuelu vedú k odopieraniu základných ľudských práv ľudí vrátane ich 
hospodárskych práv a práv na potraviny a zdravie, a vyzvala na politický dialóg na 
prekonanie súčasných problémov Venezuely;

1. berie na vedomie výsledky venezuelských parlamentných volieb a novo ustanoveného 
Národného zhromaždenia;

2. víta výzvu na dialóg medzi stranami podporujúcimi vládu a opozičnými stranami, ktorú 
predložil predseda Národného zhromaždenia Jorge Rodríguez počas ustanovujúcej 
schôdze; víta vytvorenie Výboru pre dialóg, zmierenie a mier v Národnom zhromaždení 
na podporu tohto dialógu;

3. víta rokovania medzi stranami, ktoré podporujú vládu, a opozičnými stranami, o 
rozdelení inštitucionálnych úloh v novozvolenom Národnom zhromaždení; berie na 
vedomie zvolenie opozičného lídra Timotea Zambrana za predsedu Výboru pre 
zahraničné veci;

4. pripomína, že jediným spôsobom, ako vyriešiť politické problémy krajiny, je inkluzívny 
dialóg medzi venezuelskými politickými silami vo venezuelskom ústavnom rámci; 
vyzýva PK/VP, aby udržiavala a posilňovala dialóg s venezuelskými orgánmi a 
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politickými aktérmi s cieľom prispieť k tomuto dialógu;

5. podporuje úsilie demokratických síl, venezuelskej vlády, demokratickej opozície a 
venezuelského ľudu nájsť odpovede na ich politické a hospodárske problémy a 
presadzovať posilnenie národného dialógu vo Venezuele;

6. víta pozitívne kroky PK/VP Josepa Borrella smerom k uznaniu inštitucionálnej reality 
Venezuelskej bolívarovskej republiky; vyzýva na plné uznanie Národného 
zhromaždenia a ostatných inštitúcií Venezuelskej bolívarovskej republiky s cieľom 
obnoviť normalizované a vzájomne prospešné vzťahy medzi Európskou úniou a 
Venezuelou;

7. pripomína, že spoločné výzvy, ako je boj proti pandémii COVID-19 a dosiahnutie 
cieľov trvalo udržateľného rozvoja, možno riešiť len vzájomnou spoluprácou a 
inštitucionálnym uznaním;

8. odsudzuje uloženie sankcií a naliehavo vyzýva na ich zrušenie; konštatuje, že podľa 
odhadov od roku 2017 zomrelo viac ako 40 000 ľudí v priamom dôsledku uložených 
sankcií, ktoré obmedzili prístup Venezuely na medzinárodné trhy s potravinami a 
liekmi; odsudzuje skutočnosť, že tieto sankcie neboli počas pandémie COVID-19 
zrušené, keďže priamo ovplyvňujú právo venezuelského ľudu na primeranú zdravotnú 
starostlivosť;

9. zdôrazňuje, že sankcie uvalené na Venezuelu majú naďalej veľmi vážny vplyv na 
ľudský život; zastáva názor, že tieto sankcie spĺňajú definíciu kolektívneho trestania 
civilného obyvateľstva, ako ho opisujú medzinárodné dohovory zo Ženevy aj Haagu, 
takže sú v zmysle medzinárodného práva a zmlúv nezákonné;

10. vyjadruje znepokojenie nad údajnými prípadmi korupcie, ktoré sa týkajú Juana 
Guaidóa, ktorý je obvinený z toho, že osobne prevzal kontrolu nad venezuelským 
majetkom v zahraničí v hodnote viac ako 40 miliárd USD; pripomína, že to bolo možné, 
pretože mu niekoľko vlád poskytlo prístup k aktívam a finančným prostriedkom, ktoré 
patria Venezuelskej bolívarovskej republike; vyzýva členské štáty EÚ, aby odblokovali 
všetky venezuelské finančné prostriedky, ktoré držia vo svojich bankách, a umožnili ich 
prevod do Venezuelskej bolívarovskej republiky; v tejto súvislosti víta prevod 
venezuelských finančných prostriedkov, ktoré boli predtým zablokované v Španielskej 
centrálnej banke, do Panamerickej zdravotníckej organizácie s cieľom riešiť dôsledky 
pandémie COVID-19 v koordinácii s venezuelskou vládou;

11. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedovi 
Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, 
parlamentom a vládam členských štátov, vláde Venezuely a Euro-latinskoamerickému 
parlamentnému zhromaždeniu.


