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

Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Venezuele, najmä na uznesenie z 10. 
júla 2020 o humanitárnej situácii vo Venezuele a migračnej a utečeneckej kríze1, zo 16. 
januára 2020 o situácii vo Venezuele po nezákonnom zvolení nových orgánov a 
predsedníctva Národného zhromaždenia (parlamentný prevrat)2 a z 18. júla 2019 o 
situácii vo Venezuele3,

– so zreteľom na vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre 
zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) v mene EÚ zo 6. januára 2021 a 7. 
decembra 2020 o voľbách do venezuelského Národného zhromaždenia,

– so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) 2017/2063 z 13. novembra 2017 o reštriktívnych 
opatreniach vzhľadom na situáciu vo Venezuele4, a na rozšírenie jeho uplatniteľnosti do 
novembra 2021,

– so zreteľom na vyhlásenia medzinárodnej kontaktnej skupiny z 8. decembra 2020 a zo 
17. septembra 2020,

– so zreteľom na vyhlásenia Limskej skupiny z 5. januára 2021 a z 13. októbra 2020,

– so zreteľom na správu nezávislej medzinárodnej vyšetrovacej misie OSN o 
Venezuelskej bolívarovskej republike zo 16. septembra 2020,

– so zreteľom na vyhlásenie vysokej komisárky OSN pre ľudské práva z 2. júla 2020 na 
44. zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva,

– so zreteľom na správu Medzinárodného trestného súdu zo 14. decembra 2020 s názvom 
Predbežné vyšetrovacie činnosti (2020) – Venezuela I,

– so zreteľom na ústavu Venezuely,

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

A. keďže voľby do venezuelského Národného zhromaždenia, ktoré sa konali 6. decembra 
2020, nesplnili medzinárodne uznávané podmienky tak, ako ich vyžaduje EÚ, 
medzinárodná kontaktná skupina pre Venezuelu, Limská skupina a mnohé iné 
medzinárodné subjekty; keďže voľby nesplnili ani podmienky požadované 

1 Prijaté texty, P9_TA(2020)0193.
2 Prijaté texty, P9_TA(2020)0013.
3 Prijaté texty, P9_TA(2019)0007.
4 Ú. v. EÚ L 295, 14.11.2017, s. 21.
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venezuelskými zákonmi;

B. keďže Veľký vlastenecký pól (Gran Polo Patriótico Simón Bolívar), koalícia 
provládnych politických strán pod vedením Zjednotenej socialistickej strany Venezuely 
(PSUV), vyhrala voľby do národného zhromaždenia, ktoré sa konali 6. decembra 2020, 
pričom získala 68,4 % hlasov a 240 z 277 kresiel; keďže mimovládne strany získali 
približne 30 % hlasov a 20 kresiel (7 % z celkového počtu); keďže tento prieskum bol 
poznačený historicky nízkou volebnou účasťou len 30,5 %;

C. keďže väčšina opozičných strán sa na voľbách nezúčastnila pre nedostatok záruk; keďže 
za týchto okolností EÚ ani iní medzinárodní aktéri neuznali výsledky tohto volebného 
procesu ako legitímne alebo reprezentatívne z hľadiska vôľa venezuelského ľudu;

D. keďže hlavné opozičné strany vyzvali na to, aby sa medzi 7. a 12. decembrom 2020 
konalo národné referendum – Consulta Popular; keďže podľa niektorých organizácií sa 
na tejto konzultácii zúčastnilo takmer 6,5 milióna Venezuelčanov, čo predstavuje 31,2 
% celkovej účasti, čo je o niečo viac ako účasť na parlamentných voľbách; keďže tieto 
výsledky nie je možné overiť, pretože neboli prítomní žiadne externí pozorovatelia;

E. keďže ochorenie COVID-19 ešte viac zhoršilo už aj tak kritickú situáciu vo Venezuele; 
keďže podľa Svetovej zdravotníckej organizácie Venezuela do 13. januára 2021 
nahlásila 116 983 prípadov a 1 073 úmrtí; keďže je pravdepodobné, že tieto údaje sú 
podhodnotené; keďže kolaps systému zdravotnej starostlivosti, hyperinflácia, závažný 
nedostatok potravín a liekov a zúfalá humanitárna kríza prinútili približne jednu šestinu 
obyvateľstva opustiť krajinu, pričom do konca roka 2020 odišlo viac ako päť a pol 
milióna Venezuelčanov;

F. keďže nezávislá medzinárodná vyšetrovacia misia OSN o Venezuelskej bolívarovskej 
republike uverejnila svoju správu 16. septembra 2020; keďže v správe sa stanovili 
dôvody domnievať sa, že venezuelské orgány a bezpečnostné sily plánujú a vykonávajú 
závažné porušovanie ľudských práv od roku 2014 vrátane svojvoľných popráv, 
mimosúdnych popráv, nedobrovoľných zmiznutí, svojvoľného zadržiavania, mučenia a 
iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania, ktoré by mohli 
predstavovať zločiny proti ľudskosti;

G. keďže v októbri 2020 Národné ústavodarné zhromaždenie prijalo zákon o boji proti 
blokáde, ktorého cieľom je upustiť od akýchkoľvek právnych alebo regulačných 
obmedzení, ktoré zhromaždenie považuje za potrebné na obchádzanie sankcií a 
oslobodenie od obmedzení a parlamentnej kontroly vývozu nerastov a iných 
strategických tovarov; keďže podľa vysokého komisára OSN pre ľudské práva sú ľudia 
pracujúci vo venezuelskom regióne Arco Minero del Orinoco uviaznutí v kontexte 
pracovného vykorisťovania a vysokej miery násilia zločineckými skupinami, ktoré 
kontrolujú bane v tejto oblasti;

H. keďže 12. novembra 2020 Rada predĺžila reštriktívne opatrenia voči Venezuele do 14. 
novembra 2021; keďže tieto opatrenia zahŕňajú embargo na zbrane a vybavenie na 
vnútornú represiu, ako aj zákaz cestovania a zmrazenie aktív 36 venezuelských vodcov 
a najvyšších predstaviteľov;

I. keďže vysoký komisár OSN pre ľudské práva opakovane vyzýval na zrušenie 
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hospodárskych sankcií voči Venezuele, ako sú sankcie na vývoz motorovej nafty, s 
cieľom uľahčiť prideľovanie zdrojov počas pandémie; keďže hospodárske sankcie 
uvalené USA zhoršili dôsledky tejto zúfalej krízy a v dôsledku toho aj humanitárnej 
situácie, majúc na pamäti, že väčšina devízových príjmov pochádza z vývozu ropy, z 
ktorých mnohé sú spojené s trhom USA;

J. keďže prokurátor Medzinárodného trestného súdu v decembri 2020 uzavrel svoje 
predbežné posúdenie veci a dospel k záveru, že existuje dôvod domnievať sa, že vo 
Venezuele došlo k trestným činom patriacim do právomoci súdu; keďže konečné 
rozhodnutie v tejto veci sa prijme v prvej polovici roku 2021;

K. keďže od roku 2014 venezuelská opozícia zintenzívňuje svoje úsilie o dosiahnutie 
zmeny vo vláde; keďže opozícia prijala mnoho foriem zahŕňajúcich politické, 
občianske, diplomatické a vojenské akcie; keďže cieľom operácie Sloboda v apríli 2019 
a operácie Gideon v máji 2020 bolo začať vojenské úsilie o zvrhnutie prezidenta 
Madura; keďže tieto opatrenia neslúžia na budovanie dôvery medzi zainteresovanými 
stranami;

L. keďže obvinenia z korupcie a nesprávneho zaobchádzania odhalili viaceré navrhované 
dohody zahŕňajúce odstupujúce vedenie Národného zhromaždenia; keďže medzi 
obvineniami je aj prípadná zmluva s vládou Paraguaja týkajúca sa provízie vo výške 26 
miliónov USD, ktorá sa má vyplatiť tretím stranám, a ďalšia neúspešná dohoda o 
vymáhaní aktív od britskej banky;

M. keďže 80,3 % požiadaviek prijatých v rámci plánu reakcie Úradu OSN pre koordináciu 
humanitárnych záležitostí (UNOCHA) pre Venezuelu v roku 2020 nebolo splnených 
(len 150,6 milióna USD v porovnaní s viazanými prostriedkami vo výške 762,5 milióna 
USD); keďže výsledkom medzinárodnej konferencie darcov v rámci solidarity s 
venezuelskými utečencami a migrantmi, ktorá sa konala v máji 2020, bola prisľúbená 
celková suma 2,544 miliardy EUR; keďže zatiaľ nie sú k dispozícii žiadne verejné 
informácie o sumách skutočne vyplatených štátmi alebo regionálnymi organizáciami; 
keďže balík podpory skupiny Team Europe zahŕňa 6 miliónov EUR pre Venezuelu a 
dodatočné finančné prostriedky na pomoc na subregionálnej úrovni; keďže 10. 
decembra 2020 Medzinárodná organizácia pre migráciu a UNHCR podali výzvu na 
prisľúbenie vo výške 1,4 miliardy USD na rok 2021 s cieľom reagovať na potreby 
venezuelských utečencov a migračnú krízu;

1. vyjadruje solidaritu a plnú podporu ľudu Venezuely, ktorý trpí následkami závažnej 
humanitárnej a politickej krízy, ktorú v súčasnosti zhoršuje pandémia COVID-19; 
vyzýva na zrušenie rozšírených hospodárskych sankcií voči Venezuele, ktoré majú 
priamy vplyv na obyvateľstvo a brzdia boj proti pandémii vrátane dodávok základného 
vybavenia a dodávok potrebných na boj proti koronavírusu a obmedzenie jeho šírenia 
na celom svete;

2. je naďalej presvedčený, že mierové, politické a demokratické riešenie je jediným 
udržateľným východiskom z venezuelskej krízy, a pripomína, že násilie vrátane 
akejkoľvek vojenskej alebo násilnej invázie v krajine nie je riešením;

3. berie na vedomie skutočnosť, že venezuelské voľby do národného zhromaždenia, ktoré 
sa konali 6. decembra 2020, sa uskutočnili bez národnej dohody o volebných 
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podmienkach;

4. poukazuje na to, že voľby neboli v súlade s medzinárodnými normami zabezpečujúcimi 
dôveryhodný proces a nezmobilizovali venezuelský ľud k účasti. pripomína, že 
vzhľadom na chýbajúci politický pluralizmus a na spôsob, akým sa voľby naplánovali a 
uskutočnili, vrátane diskvalifikácie vedúcich predstaviteľov opozície nemôže EÚ tento 
volebný proces uznať za dôveryhodný, inkluzívny ani transparentný a jeho výsledky sa 
nemôžu považovať sa reprezentatívny  prejav demokratickej vôle venezuelského ľudu.

5. vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že národné zhromaždenie sa ujalo svojho 
mandátu 5. januára 2021 na základe týchto nedemokratických volieb;

6. opätovne potvrdzuje svoje stanovisko, že treba nájsť udržateľné riešenie hlbokej krízy 
vo Venezuele s cieľom ukončiť súčasnú patovú situáciu prostredníctvom inkluzívneho 
dialógu a rokovaní, ktoré povedú k dôveryhodným, inkluzívnym a demokratickým 
procesom vrátane miestnych, prezidentských a parlamentných volieb pod 
medzinárodným pozorovaním, plne nezávislej národnej volebnej rady a najvyššieho 
súdu, úplnej slobody tlače a politickej účasti všetkých Venezuelčanov;

7. výzva EÚ , aby pokračovala vo svojej spolupráci so všetkými politickými aktérmi a 
aktérmi občianskej spoločnosti, ktorí sa snažia obnoviť demokraciu vo Venezuele, 
najmä s Juanom Guaidóom a ďalšími zástupcami odchádzajúceho národného 
zhromaždenia zvoleného v roku 2015, čo je posledný raz, keď sa Venezuelčania mohli 
slobodne zúčastniť na volebnom procese;

8. opätovne potvrdzuje povinnosť plne zaručiť dodržiavanie a ochranu ľudských práv vo 
Venezuele a zaväzuje sa, že bude obzvlášť obozretný, pokiaľ ide o akékoľvek represie, 
najmä voči členom opozície;

9. vyzýva venezuelské orgány a vedúcich predstaviteľov, aby sa zamerali predovšetkým 
na záujmy venezuelského ľudu a urýchlene sa spojili a začali proces transformácie pod 
vedením Venezuely s cieľom nájsť mierové, inkluzívne a udržateľné riešenie politickej 
krízy; pripomína, že EÚ je pripravená takýto proces podporiť a prijať ďalšie cielené 
opatrenia;

10. uznáva, že EÚ je jediným medzinárodným aktérom, ktorý môže slúžiť ako partner pre 
všetkých Venezuelčanov; vyjadruje silnú podporu PK/VP v jeho kľúčovej úlohe 
sprostredkovateľa; vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť a Komisiu, aby 
vystupovali jednotne a dosiahli konsenzus s členmi Bezpečnostnej rady OSN s cieľom 
zabezpečiť ich podporu pre dlhodobé riešenie krízy;

11. opätovne pripomína , že kríza vo Venezuele je najviac podfinancovaná na svete, a 
vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby dodržalo svoje finančné záväzky a vyplatilo 
sumy vyčlenené na humanitárnu krízu vo Venezuele;

12. zdôrazňuje potrebu využívať venezuelské prostriedky a zdroje so sídlom v zahraničí na 
boj proti hlbokej humanitárnej kríze, ktorej krajina čelí, a to pod záštitou OSN;

13. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskej službe 
pre vonkajšiu činnosť, podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre 
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zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom Limskej skupiny, Euro-
latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu a generálnemu tajomníkovi 
Organizácie amerických štátov.


