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

Parlament Europejski,

– uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Wenezueli, w szczególności 
rezolucję z 10 lipca 2020 r. w sprawie sytuacji humanitarnej w Wenezueli oraz kryzysu 
migracyjnego i uchodźczego1, rezolucję z 16 stycznia 2020 r. w sprawie sytuacji w 
Wenezueli po nielegalnym wyborze nowego przewodniczącego i prezydium 
Zgromadzenia Narodowego (parlamentarnym zamachu stanu)2 oraz rezolucję z 18 lipca 
2019 r. w sprawie sytuacji w Wenezueli3,

– uwzględniając oświadczenia z 6 stycznia 2021 r. i 7 grudnia 2020 r. w sprawie 
wyborów do wenezuelskiego Zgromadzenia Narodowego złożone w imieniu UE przez 
wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw 
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa,

– uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) 2017/2063 z dnia 13 listopada 2017 r. 
w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Wenezueli4 oraz 
przedłużenie jego stosowania do listopada 2021 r.,

– uwzględniając oświadczenia międzynarodowej grupy kontaktowej ds. Wenezueli z 8 
grudnia 2020 r. i 17 września 2020 r.,

– uwzględniając oświadczenia Grupy z Limy z 5 stycznia 2021 r. i 13 października 2020 
r.,

– uwzględniając sprawozdanie niezależnej międzynarodowej misji informacyjnej ONZ 
ds. Boliwariańskiej Republiki Wenezueli opublikowane 16 września 2020 r.,

– uwzględniając oświadczenie wysokiej komisarz ONZ ds. praw człowieka wygłoszone 2 
lipca 2020 r. podczas 44. sesji Rady Praw Człowieka ONZ,

– uwzględniając sprawozdanie Międzynarodowego Trybunału Karnego z 14 grudnia 2020 
r. pt. „Wstępne czynności dochodzeniowe (2020) – Wenezuela I”,

– uwzględniając konstytucję Wenezueli,

– uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że wybory do Zgromadzenia Narodowego Wenezueli, które odbyły 

1 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0193.
2 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0013.
3 Teksty przyjęte, P9_TA(2019)0007.
4 Dz.U. L 295 z 14.11.2017, s. 21.
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się 6 grudnia 2020 r., nie spełniały – mimo apeli UE, międzynarodowej grupy 
kontaktowej ds. Wenezueli, Grupy z Limy i wielu innych podmiotów 
międzynarodowych – warunków przyjętych na szczeblu międzynarodowym; mając na 
uwadze, że wybory nie spełniały również warunków wymaganych prawem Wenezueli;

B. mając na uwadze, że Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, koalicja prorządowych partii 
politycznych pod przewodnictwem Zjednoczonej Socjalistycznej Partii Wenezueli 
(PSUV) wygrała wybory do Zgromadzenia Narodowego z 6 grudnia 2020 r., 
zdobywając 68,4 % głosów i 240 z 277 miejsc w Zgromadzeniu; mając na uwadze, że 
partie niewchodzące w skład rządu uzyskały około 30 % głosów i 20 mandatów (7 % 
ich łącznej liczby); mając na uwadze, że w wyborach odnotowano historycznie niską 
frekwencję wyborczą wynoszącą jedynie 30,5 %,

C. mając na uwadze, że większość partii opozycyjnych nie uczestniczyła w wyborach z 
powodu braku gwarancji; mając na uwadze, że w tych okolicznościach ani UE, ani 
żadne inne podmioty międzynarodowe nie uznały wyników tego procesu wyborczego 
za zgodne z prawem ani za odzwierciedlenie woli narodu wenezuelskiego;

D. mając na uwadze, że główne partie opozycyjne zaapelowały o referendum krajowe – 
Consulta Popular – które przeprowadzono w dniach 7–12 grudnia 2020 r.; mając na 
uwadze, że według niektórych organizacji w konsultacjach wzięło udział prawie 6,5 
mln Wenezuelczyków, co stanowi 31,2 % uprawnionych, czyli frekwencja była nieco 
wyższa niż w wyborach parlamentarnych; mając na uwadze, że wyników tych nie 
można zweryfikować, gdyż nie było obserwatorów zewnętrznych;

E. mając na uwadze, że COVID-19 jeszcze bardziej pogorszył i tak już krytyczną sytuację 
w Wenezueli; mając na uwadze, że według Światowej Organizacji Zdrowia do 13 
stycznia 2021 r. w Wenezueli odnotowano 116 983 przypadki choroby i 1073 zgony; 
mając na uwadze, że liczby te są prawdopodobnie zaniżone; mając na uwadze, że 
upadek systemu opieki zdrowotnej, hiperinflacja, poważne niedobory żywności i leków 
oraz dramatyczny kryzys humanitarny zmusiły co najmniej jedną szóstą ludności do 
opuszczenia kraju – do końca 2020 r. kraj opuściło ponad pięć i pół miliona 
Wenezuelczyków;

F. mając na uwadze, że 16 września 2020 r. niezależna misja informacyjna ONZ ds. 
Boliwariańskiej Republiki Wenezueli opublikowała swoje sprawozdanie; mając na 
uwadze, że według sprawozdania istnieją powody, by sądzić, że od 2014 r. władze i siły 
bezpieczeństwa Wenezueli planowały naruszenia i dopuszczały się poważnych naruszeń 
praw człowieka, takich jak arbitralne egzekucje, egzekucje pozasądowe, wymuszone 
zaginięcia, arbitralne zatrzymania, tortury i inne okrutne, nieludzkie lub poniżające 
traktowanie, mogących mieć znamiona zbrodni przeciwko ludzkości;

G. mając na uwadze, że w październiku 2020 r. Narodowe Zgromadzenie Konstytucyjne 
przyjęło ustawę przeciwko blokadzie mającą na celu uchylenie wszelkich ograniczeń 
prawnych lub regulacyjnych, które Zgromadzenie uzna za niezbędne do tego, by obejść 
sankcje i znieść ograniczenia i kontrolę parlamentarną w odniesieniu do eksportu 
minerałów i innych towarów strategicznych; mając na uwadze, że według Wysokiego 
Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka osoby pracujące w regionie Arco Minero del 
Orinoco w Wenezueli padają ofiarą wyzysku i doświadczają brutalnej przemocy ze 
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strony grup przestępczych, które kontrolują kopalnie na tym obszarze;

H. mając na uwadze, że 12 listopada 2020 r. Rada przedłużyła obowiązywanie środków 
ograniczających wobec Wenezueli do 14 listopada 2021 r.; mając na uwadze, że środki 
te obejmują embargo na broń i sprzęt wykorzystywany w wewnętrznych represjach, a 
także zakaz podróżowania i zamrożenie aktywów 36 wenezuelskich przywódców i 
najwyższych urzędników;

I. mając na uwadze, że Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka wielokrotnie 
ponawiał apele o zniesienie sankcji gospodarczych wobec Wenezueli, takich jak sankcje 
dotyczące eksportu oleju napędowego, aby ułatwić przydział zasobów podczas 
pandemii; mając na uwadze, że sankcje gospodarcze nałożone przez USA zaostrzyły 
skutki tego dramatycznego kryzysu, a tym samym pogorszyły sytuację humanitarną, 
gdyż większość dochodów walutowych pochodzi z eksportu ropy naftowej, który w 
wielu przypadkach jest powiązany z rynkiem amerykańskim;

J. mając na uwadze, że w grudniu 2020 r. prokurator Międzynarodowego Trybunału 
Karnego zakończyła wstępną ocenę przedmiotu sprawy i stwierdziła, że istnieją 
uzasadnione podstawy, by sądzić, iż w Wenezueli doszło do przestępstw podlegających 
jurysdykcji Trybunału; mając na uwadze, że ostateczna decyzja w tej sprawie zapadnie 
w pierwszej połowie 2021 r.;

K. mając na uwadze, że od 2014 r. wenezuelska opozycja nasila działania mające 
prowadzić do zmiany rządu; mając na uwadze, że opozycja przybiera wiele form 
obejmujących działania polityczne, cywilne, dyplomatyczne i wojskowe; mając na 
uwadze, że podczas „Operacji Wolność” w kwietniu 2019 r. i „Operacji Gideon” w 
maju 2020 r. starano się zainicjować wspierane przez wojsko działania w celu obalenia 
prezydenta Maduro; mając na uwadze, że działania te nie służą budowie zaufania wśród 
zainteresowanych stron;

L. mając na uwadze, że w związku z zarzutami korupcji i niewłaściwego postępowania 
wyszły na światło dzienne liczne propozycje układów z udziałem ustępującego 
kierownictwa Zgromadzenia Narodowego; mając na uwadze, że zarzuty obejmują 
planowaną umowę z rządem Paragwaju przewidującą prowizję dla osób trzecich w 
wysokości 26 mln USD oraz inną, zakończoną fiaskiem umowę dotyczącą odzyskania 
aktywów z brytyjskiego banku;

M. mając na uwadze, że 80,3 % zobowiązań przewidzianych w planie działania Biura ONZ 
ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (UNOCHA) dla Wenezueli w 2020 r. nie 
zostało spełnionych (przekazano jedynie 150,6 mln USD wobec zadeklarowanych 762,5 
mln USD); mając na uwadze, że w wyniku międzynarodowej konferencji darczyńców 
na rzecz solidarności z wenezuelskimi uchodźcami i migrantami, która odbyła się w 
maju 2020 r., zadeklarowano łączną kwotę 2 544 mld EUR; mając na uwadze, że jak 
dotąd nie ma publicznie dostępnych informacji na temat kwot faktycznie wypłaconych 
przez państwa lub organizacje regionalne; mając na uwadze, że pakiet wsparcia 
Drużyny Europy obejmuje 6 mln EUR dla Wenezueli i dodatkowe fundusze na pomoc 
na szczeblu subregionalnym; mając na uwadze, że 10 grudnia 2020 r. Międzynarodowa 
Organizacja ds. Migracji i UNHCR wezwały do zadeklarowania 1,4 mld USD w 2021 r. 
w odpowiedzi na potrzeby wenezuelskich uchodźców i kryzys migracyjny;
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1. wyraża solidarność z ludnością Wenezueli i deklaruje pełne wsparcie dla 
Wenezuelczyków, którzy cierpią z powodu skutków poważnego kryzysu humanitarnego 
i politycznego, pogłębionego obecnie z powodu pandemii COVID-19; apeluje o 
zniesienie szeroko zakrojonych sankcji gospodarczych wobec Wenezueli, które mają 
bezpośredni wpływ na ludność i utrudniają walkę z pandemią, w tym dostawy 
podstawowego sprzętu i artykułów niezbędnych do walki z koronawirusem i 
ograniczenia jego rozprzestrzeniania się na całym świecie;

2. pozostaje przekonany, że pokojowe, polityczne i demokratyczne rozwiązanie jest 
jedyną drogą trwałego wyjścia z kryzysu wenezuelskiego, i przypomina, że przemoc, w 
tym wszelka militarna czy siłowa interwencja w kraju, nie wchodzi w grę;

3. ubolewa, że wenezuelskie wybory do Zgromadzenia Narodowego, które odbyły się 6 
grudnia 2020 r., przeprowadzono bez narodowego porozumienia co do warunków 
wyborczych;

4. wskazuje, że wybory nie spełniały międzynarodowych standardów wiarygodnego 
procesu wyborczego i nie zmobilizowały narodu wenezuelskiego do głosowania; 
przypomina, że brak pluralizmu politycznego oraz sposób, w jaki wybory zostały 
zaplanowane i przeprowadzone, w tym wykluczenie przywódców opozycji, sprawiły, że 
UE nie mogła uznać tego procesu wyborczego za wiarygodny, pluralistyczny czy 
przejrzysty, a jego wyników nie można było potraktować jako odzwierciedlenia 
demokratycznej woli Wenezuelczyków;

5. wyraża głębokie ubolewanie, że 5 stycznia 2021 r. Zgromadzenie Narodowe objęło 
swój mandat na podstawie tych niedemokratycznych wyborów;

6. potwierdza swoje stanowisko, że trzeba znaleźć trwałe rozwiązanie głębokiego kryzysu 
wenezuelskiego, aby położyć kres obecnemu impasowi, w drodze pluralistycznego 
dialogu i negocjacji, które prowadzą do wiarygodnych, pluralistycznych i 
demokratycznych procesów, w tym wyborów lokalnych, prezydenckich i 
parlamentarnych z udziałem międzynarodowych obserwatorów, w pełni niezależnej 
Krajowej Rady Wyborczej i Sądu Najwyższego, pełnej wolności prasy i uczestnictwa 
politycznego wszystkich Wenezuelczyków;

7. wzywa UE, aby nadal współpracowała ze wszystkimi podmiotami politycznymi i 
organizacjami społeczeństwa obywatelskiego starającymi się przywrócić demokrację w 
Wenezueli, zwłaszcza z Juanem Guaidó i innymi przedstawicielami ustępującego 
Zgromadzenia Narodowego wyłonionego w wyborach w 2015 r., podczas których 
Wenezuelczycy po raz ostatni mogli swobodnie uczestniczyć w procesie wyborczym;

8. ponownie podkreśla obowiązek zagwarantowania w pełni, że prawa człowieka w 
Wenezueli będą szanowane i chronione, oraz zobowiązuje się zwracać baczną uwagę na 
wszelkie akty represji, w szczególności wobec członków opozycji;

9. apeluje do wenezuelskich władz i przywódców, by potraktowali priorytetowo interesy 
ludności Wenezueli i pilnie połączyli siły, aby rozpocząć kierowany przez 
Wenezuelczyków proces transformacji prowadzący do znalezienia pokojowego, 
pluralistycznego i trwałego rozwiązania kryzysu politycznego; przypomina, że UE jest 
gotowa wspierać taki proces i podjąć dodatkowe ukierunkowane środki;
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10. dostrzega, że UE jest jedynym podmiotem międzynarodowym, który może być 
partnerem rozmów ze wszystkimi Wenezuelczykami; wyraża zdecydowane poparcie dla 
wiceprzewodniczącego /wysokiego przedstawiciela, który odgrywa kluczową rolę 
mediatora; wzywa Europejską Służbę Działań Zewnętrznych i Komisję, aby 
przemawiały jednym głosem i wypracowały konsensus z członkami Rady 
Bezpieczeństwa ONZ w celu zapewnienia ich poparcia dla trwałego rozwiązania 
kryzysu;

11. przypomina, że kryzys w Wenezueli jest najbardziej niedofinansowany na świecie, i 
wzywa społeczność międzynarodową do wywiązania się z zobowiązań finansowych i 
do wypłaty kwot obiecanych w związku z kryzysem humanitarnym w Wenezueli;

12. podkreśla, że do walki z głębokim kryzysem humanitarnym, z jakim boryka się kraj, 
trzeba wykorzystać zagraniczne aktywa i zasoby Wenezueli oraz że należy to uczynić 
pod auspicjami ONZ;

13. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji, Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, wiceprzewodniczącemu Komisji 
/ wysokiemu przedstawicielowi Unii ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, rządom 
i parlamentom Grupy z Limy, Europejsko-Latynoamerykańskiemu Zgromadzeniu 
Parlamentarnemu oraz sekretarzowi generalnemu Organizacji Państw Amerykańskich.


